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حجر الزاوية يف حجر الزاوية يف حجر الزاوية يف حجر الزاوية يف : : : : االطار القانونى الدوىل حلماية ضحايا االجتار بالبشراالطار القانونى الدوىل حلماية ضحايا االجتار بالبشراالطار القانونى الدوىل حلماية ضحايا االجتار بالبشراالطار القانونى الدوىل حلماية ضحايا االجتار بالبشر
        منهج متسق وشامل ملكافحة جرمية االجتار باألشخاص والقضاء عليهامنهج متسق وشامل ملكافحة جرمية االجتار باألشخاص والقضاء عليهامنهج متسق وشامل ملكافحة جرمية االجتار باألشخاص والقضاء عليهامنهج متسق وشامل ملكافحة جرمية االجتار باألشخاص والقضاء عليها

  
  ∗رئيس احملكمةهاني فتحي جورجي  / القاضىإعداد 

  

        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
��� ��ا�� ا����ر ������ص ��� دور ���� �� ���� � ��!���#�"� ا�إن %��ح ا

�( 3" 2 �, . ا�0/.ي �, ا���ا�� وا�"+�ء (� � ��!���#�"� ا�4 ا) 5 ���"�و�4!60� 40 
�5 �0=�4 أ� ;5 :#ل ��8 7  ,��7 اآ�� A.ر ;5 ا�د�� @. ا��!�ة وذ� �( ) 5 �0� ���C�ا
 ,��3آ�� و���و%)� ا�/�دق ;7 ��4 اGد�ء �8)�د�)� أ;�م �)�ت ا�30" 2 وا) ���3+�ا

�H � ;5 . ا��)�ت� �8��ور�L ذ�, �". آK8 ا�Jا7A (5 ���ض @���3 ����� ا����ر �� ا
 ����3آ��7 ا��0.��ت وا�30" 2 ا��0.ا�� وا� Mل ;�ا�#: �N�������AJت وا�ا��"��ت وا
 ��4 إدارة ا��.ا) 5 ���"��� ;7 ا����4 ���ون @���3 �, ا) ��� O�وهJ ا�;� ا�Pي �!�

M�8� ��; � ��!���!J8دةا���3آ�� و�3" 2 ا��.ا�� ا� �(�  . (��"ً� آ� �ًا أ;�م @�R ا��!�ة و�".�
  

��60� ;5 ا����0� أن @���3 ا����ر ��3�Jن (5 ا�0��ون ;7 ���". أT0�U ا����ة ا
�H � ;5 ا����ب ;!)���Xت إ%�Wذ ا�"�%Jن �:  

  
�!\�(ا��Jف ;5 ا%0"�م ا��!�ة  •�  أو ;5 ذو�)�;!)�) و;�\�)� ;5 (/���ت ا��Gام ا
�.ى (Jد�)�  • 7�0���ا�/.;� ا�!6W � وا�J�8ر �����ر وا��8 � ;5 ازدراء ا���ة وا

�(!NJ; 4� إ
�Xت إ%�Wذ ا�"�%Jن •� �� �"H� ا%�.ام ا
• M+3 �ة أ�� �ً���0� ا���L� �� ا�)�وب ;�.دا ا
�J0ا��ة •���6(.ات ا��)� J%�A%ً� وا ��JW���3���� ا�J;�ت �.�)� (5 ا���  (.م �Jا�� ا
  

                                                 
∗∗∗∗  J3` ه���M ��و  �Jر�� ��30 ه�%� / ا�"�@4آ��� هPا ا�� ���3; O ر� �ً ��!/Jرة –��� ا�3�� 

 �0 ا�J"3ق وا���0رة ��;�� ( 5 ��O ) ��0أس ��� ً� دا���4 ;.%4 ودا��ة �!c(ا��0.ا� � �و;�3@� �
 5) #ً+� 5;e��J3ث ا��0��( � وا��!�� � وأآ�د�� � ;��رك � �;J"���آh ا�و;�آh ا�.را��ت ا�"+�� � وا

NJ���ن ا����3� و;!7 ا����ر �� (+i0�J �� ا��.�. ;5 ا�� � " 6!0��!� ا�NJ! � ا�! � وا�"J; � و;!)� ا
�0� ا�!��� ا���م ( ا���اد �� i���!� L� j� ا�"�%Jن ) :#ل ��0ة ( J+)٦٤و �6!� ٢٠١٠ �3��� �8=ن ;

 �8���J"3ق اGا����ر �� ��4 ;��06 � ا�"�%Jن ا�.و) Mjه�ة و���"�%�6ن و��� ً� ���` دآJ0راp ���;�� ا
 O��30.ة  ���;�� ا� ��� ا����٢٠٠١/٢٠٠٣ � �!0� ��  ;�آh ا�.را��ت ا��0��( � -، د�Jم ا�"�%Jن ا�.و

ISS���!� ا.!�J(� ه�ي�  / �����ل 0��٢٠٠٠)e� ����ر�O / ��;��0 ا�"�ه�ةIDAI، ;��06 � ا�"�%Jن ا�.و
0C 5 ا��W%6 � وا�%� �h� ا��دة � ١٩٩٢/١٩٩٤دو� 5 ���3;�ة �Jر ����i ;5 آ � وA.�;� و�� . ا��� M�) 

4 ١٩٩٤ ���! ��� ا���;� ;!P (�م  �U ( ١٩٩٢5ا�J"3ق ��;�� ( 5 ��O (�م ��!�j� ا�"+�� � إ� و�.رج ��
�0� ا�!��� ا���م ;!P ا�230أن �� ١٩٩٩  ��� % O ر� M�) ` �- �0��� M�) �U � �� �! ��� ا�J;eال ا���;� ا

!��� ا���م ا�0��ون ا�.و�4 و�"Jق � 4!W��0� ا���� M���وA. (). إ� i :#ل �, ا��0Wة ( ا�%�6ن �U ��8ف ��
 4� 2 "30��� iم � �د��A ����أة آ����3� ا��!K @. ا; K�)����5 و;����3� ا����ر �����8 و�)��� ا; K;

�/�ى �"+�ء ا� �(0���  �� ��4�٢٠٠٩i0 A أآ��J0 و) أول A+ � ا���ر �4 أ�WNل ��0 ا���3; O ر� M��� 
�!/Jرة ا��0.ا� ���� ا�3��. 
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�� ا����ر ������ص �06hم ��!4 ا��0ا� � � �Jازن � 5 ���� c��!�إن ا�0/.ي ا

� �محاية محاية محاية محاية  ;5 %�� � واإلنفاذ الصارم للقانون يف مواجهة اجلناةاإلنفاذ الصارم للقانون يف مواجهة اجلناةاإلنفاذ الصارم للقانون يف مواجهة اجلناةاإلنفاذ الصارم للقانون يف مواجهة اجلناة: أ;����L �� 5� ا�ه
��6(.ة �+���3 ا����ر . ;5 %�� � أ:�ىحقوق الضحايا وكرامتهم اإلنسانية حقوق الضحايا وكرامتهم اإلنسانية حقوق الضحايا وكرامتهم اإلنسانية حقوق الضحايا وكرامتهم اإلنسانية �إن ��J � ا

O � �(0���0/.ي �%0)�ك �"Jق ا�+M� ���3 أ�+�  �.(� ������ص و�� �"R @�ور�� 
�� ا�8!��ء����, ا� ���"�%Jن @. ;���إن ا�%0/�ف �J"3ق @���3 . ا��X0 2 ا�/�رم 

������0, ا�0/.ي � ����Pو�   ١.ا����ر ������ص �0� 5 أن ��Jن ;J3ر ا��)Jد ا
  

�5 (.م ;��;0)� إن ����� @���3 ا����ر ������ص ود(�)� وإ(�دة �=+� �(ه 
�)� �/Jرة ;) !� #C0ا� �23 �)� %0 ��آ���; 5 و���� ا�+�ر ا��6.ي وا�!�6W ا�Pي 

� %�6%Gا �(AJ"� 5 . وا%0)�ك; M"� ���3+�و�+# (5 ذ�, �vن ��J � ا��.;�ت ا�#ز;� 
�� و�6�c ����0داد U"��)� �� أ%6W)� و�����0, ا�NJ"� �N��; 4)� ;�ة أ:�ى ���6� 

 .)�6� ��J;�ت وأد�; 5; �(�.� �; ��."� 4�Xت إ%�Wذ و��X 2 ا�"�%Jن و��8�)� (�
���.ا� �(�6�Xت �� @�R ا��!�ة و�".��  .ا

  
 ����"�6�Xت ا���6(.ة �+���3 ا����ر ���)� أآ�H ���و%� ;7 ا�3���� وا�إن ��J � ا

�Uا� w��� i�4 ا�30" "�ت ا��!�� � وهJ ا�;� ا�Pي ��Jن ) ��#; TAو �� ���7 ا�د� �� 
��3آ�� ا��!�� � ��  +A� �J0ا�� � )� أد�� آ�� � �.(� � 5 �(0���0)� �� �".�� ا A وا�80��ر
 ��/� 2 "30���)�ت ا ���3+��� ا��0 �".;)� ا "�j.ور أ���م راد(� ��Gدا%� ��.ون ا�د�� ا

4 إ��Uت أرآ�ن ����� ا����ر ������ص و�0+�ءل ��ص �/Jل ;��) ������, ا� ���
 pJ��  .أ���م راد(� �0!��� ;7 �.ا�� ا���م ا�Pي ار�

  من أهم   من أهم   من أهم   من أهم -    بوصفها شعبة أصيلة من القضاءبوصفها شعبة أصيلة من القضاءبوصفها شعبة أصيلة من القضاءبوصفها شعبة أصيلة من القضاء        -وتعد النيابة العامة املصريةوتعد النيابة العامة املصريةوتعد النيابة العامة املصريةوتعد النيابة العامة املصرية
االتفاقيات و املواثيق و الصكوك و االتفاقيات و املواثيق و الصكوك و االتفاقيات و املواثيق و الصكوك و االتفاقيات و املواثيق و الصكوك و السلطات الضامنة لإلنفاذ الفعال جلميع السلطات الضامنة لإلنفاذ الفعال جلميع السلطات الضامنة لإلنفاذ الفعال جلميع السلطات الضامنة لإلنفاذ الفعال جلميع 

جرمية االجتار جرمية االجتار جرمية االجتار جرمية االجتار ذات صلة مبكافحة ذات صلة مبكافحة ذات صلة مبكافحة ذات صلة مبكافحة الربوتوكوالت الدولية املشتملة على أحكام و تدابري الربوتوكوالت الدولية املشتملة على أحكام و تدابري الربوتوكوالت الدولية املشتملة على أحكام و تدابري الربوتوكوالت الدولية املشتملة على أحكام و تدابري 
يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية الواجبة قبل يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية الواجبة قبل يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية الواجبة قبل يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية الواجبة قبل باألشخاص إذ تقوم بدور حيوي وجوهري باألشخاص إذ تقوم بدور حيوي وجوهري باألشخاص إذ تقوم بدور حيوي وجوهري باألشخاص إذ تقوم بدور حيوي وجوهري 

تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة يييياحلاالت التي احلاالت التي احلاالت التي احلاالت التي الوقائع والوقائع والوقائع والوقائع و
جرمية االجتار جرمية االجتار جرمية االجتار جرمية االجتار اإلجراءات الالزمة ملساعدة ومحاية ضحايا اإلجراءات الالزمة ملساعدة ومحاية ضحايا اإلجراءات الالزمة ملساعدة ومحاية ضحايا اإلجراءات الالزمة ملساعدة ومحاية ضحايا     اجلنائية مع اختاذ مجيعاجلنائية مع اختاذ مجيعاجلنائية مع اختاذ مجيعاجلنائية مع اختاذ مجيع

 وذلك كله  وذلك كله  وذلك كله  وذلك كله على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدوليةعلى النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدوليةعلى النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدوليةعلى النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدوليةخاص خاص خاص خاص باألشباألشباألشباألش
مع مراعاة املوازنة بني مقتضيات أمن اcتمع وعدم إفالت مرتكبي تلك اجلرائم مع مراعاة املوازنة بني مقتضيات أمن اcتمع وعدم إفالت مرتكبي تلك اجلرائم مع مراعاة املوازنة بني مقتضيات أمن اcتمع وعدم إفالت مرتكبي تلك اجلرائم مع مراعاة املوازنة بني مقتضيات أمن اcتمع وعدم إفالت مرتكبي تلك اجلرائم 

        من العقاب من ناحية ومحاية حقوق الضحايا وتوفري املساعدة هلم من ناحية أخرىمن العقاب من ناحية ومحاية حقوق الضحايا وتوفري املساعدة هلم من ناحية أخرىمن العقاب من ناحية ومحاية حقوق الضحايا وتوفري املساعدة هلم من ناحية أخرىمن العقاب من ناحية ومحاية حقوق الضحايا وتوفري املساعدة هلم من ناحية أخرى
J; =�!�ول� �0 �!�3` �8�M) ��(!; M و�40 �60!4 ا�JjJل إ�4 هpP ا��@Jع ا

��yا J3!�  :ا

  متهيد

                                                 
1 Mike Dottridge, Chapter Three, "Action Responses to Trafficking in Persons: 
International Norms Translated into Action at the National and Regional Level", 
An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability , Impact and Action, P. 99. 
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 التعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشر: أوال

  حقوق اإلنسان األساسية التي يتعني كفالتها لضحايا جرمية االجتار باألشخاص: ًثانيا
دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة أعمال : ًثالثا

  لاالستدال
دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة التحقيق : ًرابعا: ًرابعا

  االبتدائي
  ًخامسا دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة احملاكمة

جماالت أخرى تضطلع فيها النيابة العامة بدور هام يف محاية الضحايا وكفالة : ًسادسا
  همحقوق
  

 التعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشرالتعريف القانوني لضحايا جرمية االجتار يف البشر::::أوالأوالأوالأوال
  

z!�  ل�WN�6ء وا�!��7 و;���A� ا����ر ������ص و���j� اAل ;!7 وJآJو���
3������30.ة ��A�W�� M � ا�;� ا����� (�� ا�NJ! � �ا\!���� ا����أن (4  )��و�JآJلا�( ا

�!i � �".م �������0 �)� @���3، و��+3 � ا����ر ������ص إ� أن إ(#ن ا����ص ا �ًW��
�30.ة ����دئ ا���� � �8=نا�;� ا���J0 � ا��.ا�� ا ���وإ��ءة ا�0���ل  ����+���3 ا

�X6���" ��ّ�ف ٢ا����ا����ص ا�5�P أJ� jا �+�ر "���"Jل إن ا�+���3 ه� " @3 � ا
�� أو ا"���� �� ذ�, ا�+�ر ا��.%� أو ا� ،� )�����%�ة ا�!6W � أو ا���6رة ��د�� أو �

0�AJ"3� 70)� ا���� �، (2��N 5 أ���ل أو ���ت �ا�0A/�د��، أو ا��3;�ن �.ر�� آ� �ة ;5 ا
"Jا% 5 ا��!�� � ا�!��Pة �� ا�.ول ا�(+�ء، ��� � )� ا�"Jا% 5 ا��0 ��3م �إه��ل �8�M ا%0)�آ� 

�X6���ل ا�0�� � ��!��  ".ا��Gءة ا
�5 ا(��0ر ��z ;�  ن��"0+4 هPا اG(#و��،� 3@ M�W��� إذا آ�ن ;���� ا) �\!� �/�ف ا

 i أو JA@� أو أد�5، و�/�ف ا�!\� (5 ا��#A� ا����� � !i و� 5 ) ~�A ف أو�) .A
� 3+�c . اX/; M�+3 � " ا�+3 �"و�8������ة �� ا����أ�+�، �6� ا�0A+�ء، ا

 � أو jا��(�Jj5 أأ�P�������5 وا����ص ا���6(.ة  ا� M:.0�J� jا �+�ر ;5 ��اء ا
�!7 اP�Gاء�  .ا�+���3 �� ;3!0)� أو 

  
 4O ا�ورو�� �� ذات ا%26و(���، �8=ن و@7 ٢٠٠١ ;�رس ١٥، �vن �Aار ا

����اءات  ��6!��� ���3+�4 أ%iا��!�� �ا) � 3+����N z �� ���ض �ذى : " ��ّ�ف ا
����� أو ا"���� �� ذ�, ا�ذى ا��6.ي أو ا� ����!�%�ة ا���WN � أو ا���6رة ا�0A/�د�� ا

��  ".  ٣ ا��+J;����ة (5 أ(��ل أو أ:�Xء �!0), ا�"�%Jن ا��!��� �� ا�.و
  

                                                 
�30.ة 2��e;� ا �;����� � ا����J� �Aار ا� e��4 ا) p�8%ن و#)Gا اPد ه����رخ �� ٤٠/٣٤ �� ا(0� ٢٩ ا

 ����J%١٩٨٥. 
3 � ��!���.او�ت ا�J� Oل و@7 ا�+���3 �� ا���) ٨٢ل (، وج ��٢٠٠١ p �، / ٢٠٠١/٢٢٠ �Aار ه �M ا
��دة ١�O ا�) �(١، ا���  .ور��ا
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�i� ���0 @3 � ��!� ��!� ;"�ر�� هPا و��ى ا�.آJ0ر ;3�. ;�X أن� ا(��0ر ا�z�8 ا
4 ا�+ 3� �� J@J;ع ا����ر ������ص) hآ�� . ��� i%ا ��!� أPوهP:5 ا�(��0ر ;�  ��ا� 

i0 �6� 4) iد�� � cXjـ ا� "O���" ا�+3 � ا��J%�H�"و" ا�+3 �: "، وه�" ا�+���3 ا
�"و�03����0W@�"و" ا�+3 � ا��W�+06�"و" ا�+3 � ا�  .٤"ا�+3 � ا
  

.  آz�� M ���ض �ذى ;� �Jاء آ�ن هPا ا�ذى �6.�ً� أم (" ً� أم ا0A/�د�ً�::::الضحيةالضحيةالضحيةالضحية -

 � 3+��� ،�Aد �Hأآ M��J(� ;5 ا��Jا;M و�8��� ٥ أ���ل–ه� أي ��z ���ض 
M٦وو������Lدة – ٧ و�����دة ) أ (٣ آ�� ه� ;3.دة �� ا��30.ة وا�;5 ��و�JآJل ا�;� ا

���ه.ة ا�ورو� �) أ (٤��� . ;5 ا J� 40� � 3@ ��0�� i%v� ،#ًWN z�8�5 � 5 ��Jن ا��و
��دة ��PآJرة �� ا��30.ة ) أ (�06�٣.م أ�� و� � ;5 ا�M���J ا�;5 ��و�JآJل ا�;� ا

��دة ����ه.ة ا�ورو� �) أ (٤وا�  . ;5 ا
  

����0�� ��X 2 ;�.أ (.م اX0� � 3@ i� ���0��أي ��� أن . إن ا(��0ر ا�z�8 ا
 5) � ��!����6و� � ا���� %0 �� ا����ر �iا����ل���W ا�"�%Jن ا�+3 � ;5 ا������� أن .  ا

�Jن @���3 ا����ر ������ص ;3� #ً�/! 5 @. ;�6و� � آ)pP �� آM ;�ة �����Jن � )� (
 � L �ًJ:د M���� ������ر �)�، �Jاء آ�ن هPا اj ل ذات���� أن هpP ا�(��N �%J%�A � L

  . ��(� أو �hو�� و�W� 2��U أو ��Cًء

�)� ا�+3 � : الضحية الثانويةالضحية الثانويةالضحية الثانويةالضحية الثانوية -J�� 5�P������ة أو ا����ص ا�� ا����أ(+�ء ا

) 5�P��!7 وJA()� آ+���3وا����ص ا�  �%Jا ;5 ;�6(.ة ا�+���3 �� ;3!0)� أو 

�� ا�0+��ف أو @�L K � (�د�� إ;� : الضحية املستضعفةالضحية املستضعفةالضحية املستضعفةالضحية املستضعفة -�� �� i%=� ف��� z�� Jه

 M�� �� عJAJ� �j�: � ��A i�.� 5� � أو ;"���3�� ا��6.�� أو ا���6� ا�56 أو ا
 �� )��(إ��ا;� ���

�: الضحية احملتملةالضحية احملتملةالضحية احملتملةالضحية احملتملة -��� ��0!� z�� Jه ،i� ر���#� � ��A i�.���X و� i@��; �)J

� �� � 3@ 4�� إ�03���� دون �J3ل ا�+3 � اJ 3� ��� ا���ذ إ��اءات 

�� ��0 ا�0��ف ( i آ+3 �: الضحية املفرتضةالضحية املفرتضةالضحية املفرتضةالضحية املفرتضة - i%إ� أ i� ا����ر �� z�� Jه 
  

        صصصصحقوق اإلنسان األساسية التي يتعني كفالتها لضحايا جرمية االجتار باألشخاحقوق اإلنسان األساسية التي يتعني كفالتها لضحايا جرمية االجتار باألشخاحقوق اإلنسان األساسية التي يتعني كفالتها لضحايا جرمية االجتار باألشخاحقوق اإلنسان األساسية التي يتعني كفالتها لضحايا جرمية االجتار باألشخا: : : : ثانياثانياثانياثانيا
  

                                                 
���3� ا����ر �� ا����ص4�� �;�) � %J%�A ا���ه�ت ،�X; .�;!\Jر دو�� :  ا%\� ا���0ذ ا�.آJ0ر ;3

 4�H"��� و;!0.ى ١٠٧٩، ا��.د ٢٠٠٦;"�رن، ا��X�� ا�و� 4O ا�(����� ����0� �;J"���8وع ا�، ا
�!.ر��، ص �Gا ��0��� �����  .١٩اjG#ح ا

  ...! .؛ ا�!"M "!� ،M؛ إ�Jاء؛ ا�0"��لا��0: و�0�MH ا����ل �� 5
6 �� M���J��)�؛ أو L � ذ�, ;5 أ���ل ا�"�6؛ أو ا�:�X0ف؛ ا��0 �ل أو : و�0�MH ا��0).�. ���"Jة؛ أو ا�0��ا

� � أو ;hا���; w���; �"6X�؛ ا�C0#ل ���� ا�0+��ف؛ إ(�Xء أو �� ...ا��.اع؛ ا�C0#ل ا
ا�C0#ل د(�رة ا�C � أو ���� أ���ل ا��C0#ل ا��!�6، ا���6ة، ا��.;� : و�0�MH ا��Cض ;5 ا��C0#ل �� 7

��ق؛ ا��0���د؛ %hع ا�(+�ء�� ��8 )���ر��ت ا�� ...�6Aا؛ ا���A�0ق أو ا
  



٥ 
 

�Jاد ��7 و;���A� ا����ر ������ص �.ا� � ٨ و ٧ و 08�٦�M اAل ;!7 وJآJ5 ��و�; 
�Jاد . وإ��اءات ��� ا���ذه� أو ا�!\� �� ا���ذه� �8=ن @���3 ا����ر �و�!��A �Cاءة �, ا

��د� 5 ��� (�� ٢٥ و ٢٤و�!P Wه� ;"%�0� ��\!���� ا�������3� ا���30.ة � ;5 ا�A�W � ا�;� ا
NJ�4 آM ا���3ت ) ا��A�W � ( ! � ا) 2�X!� دJ(8��+���3 وا�� �"�0���� ���M ا����م ا;

� A�W���� ��J�8���M ا�"Jا(. ا���;� �8=ن ;��;� ا�J(8د وا�+���3 ا��0 . ا����و�JآJل ���
�hام ا�.ول ا��Nاف �� ا���و�JآJل �����ذ إ��اءات و�.ا� � إ@�� �v� ,� ��ءت �)� ا��A�W � وذ
�� �!2�X ��و�JآJل ا����ر ������ص H � ���0����� و;�6(.ة @���3 ا����ر و��� MW��

�Jاد ;5 ��� 5 �J�8; ���3+���د� 5 ٨ إ�4 ٦ا��� ٢٥، ٢٤ ;5 ا���و�JآJل وا��N � A�W5 ا��; 
  .آ�ن ا�+J(� ���3دا

  
�!pJ (!)� أ(#p %�. أن آM دو�� �Nف �� ا���و�JآJل ;�h;� و���0"�اء ا�!/Jص ا

�+���3 ا����ر �� ا����ص � �yا �ق ا���� J"3����Jء ����:  
  

١.  i3 0� يP��!���� و���".ر ا�+���3 وه0�J)� �� ا���3ت ا� � /�8�Jjن ا��3;� ا
 ���دة ١ا�W"�ة ( J%�A%)� ا�.ا:�  )٦ ;5 ا

  
��دة �١"+4 ا�W"�ة �;�  ;5 ��و�JآJل ا����ر ������ص �����ذ ا�0.ا� � ا�#ز٦ ;5 ا

 ,�+���3 وهM���J� �(0�J ;!)� ا��W3ظ (4 ���� ا��Gاءات وذ� � /�8��/Jن ا��3;� ا
J;�ت �.�.ة �; 4 �8%� و���M اG(#م أو ��Wض J Aد (H�;H# ����0��د (�;� ا�!�س أو ;

� 3+��5 ;5 ا�0��ف (4 ه�J� ا�� �0��� 5 �� . آ��M j�W0 ا��h0ام ا#� M��; � �.0�وهPا ا
��دة ) ب) (٢(ا�W"�ة �� 5 ا�J(8د ;5 اGد�ء �8)�د�)� �� أ;�ن ٢٤;5 ا� ;5 ا��A�W � �8=ن �

+���3 و� 5 �2 ا�.��ع �� . � 23��� هPا ا�W2 � 5 آ �J0�4 ا�.و�� ا��Xف ا) 4C�!و�
 �� 23�2 ��� � )� ا �X0�J;�ت أو أي �"Jق د�J0ر�� أ:�ى وا��� ا���ا�J/3ل (4 ا

0���)Jر;Jا�)� ا�J(8د أو ا��� 5 و�2 و���M ا�(#م �� ���� ا�0�� � و%"M ا�:��ر (. 
  
� �� ا���3ت  .٢/�J;�ت (5 ا��Gاءات ا�"+�� � ذات ا�; ���3+���ن �"4 ا@

���ض أراءه� وأ:Pه� �� 5 ا�(��0ر  �(� �j�� ��Jو� ����!����دة ٢ا�W"�ة ( ا� ;5 ا
٦(  

  
J;�ت وإ������� ���3+�)إن ا��h0ام �h0و�. اLاJض أرا�)� و���� �(� �j�� ��� � 

�+�ورة (4 ا�.و�� ا��Xف ا���ذ �.ا� � ���8� ��� ��J06� . ام ا�����h0�#� M��; Jوه
�!/Jص ( i �� ا�W"�ة ���8رآ� ا�� 5 ا�+j�� 5; ���3� ا���دة �٣+��ن �� ;5 ٢٥ ;5 ا

� A�W0+ �ت . ا��"�.و�� ا��Xف ا���Jء �� 5����دة ٢ا�W"�ة ��W ���ت (.�.ة �� ;5 ٦ ;5 ا
J;�ت وان ����� ���3+��W�J 5 أن �hودوا ا�ا���و�JآJل �Jا�X� ��!4 �.ا� � إدار�� �hم ا

�.(� (�ض  �(%J��03� � �)� " ���Jوا �)� أي ;�6(.ة (LاJن " �را�)� و�J�وأن �
� �� آ��� ا��Gاءات ا�P�0� �0ه� ��Xت إ%�Wذ و��X 2 اH��"�%Jن;/��3)� و�����)� ;.  

  
٣.  �(� Aإ Mده� دا:ـJء و��!U���3 أ+� � %.�� ٥ا�W"�ة ( ا��3ص (�J� 4 � ا�6#;� ا

��دة �   )٦;5 ا
  

��دة ٥(!. ا�!\� �� ;"0+ �ت ا�W"�ة � ;5 ا���و�JآJل �!��C ا�#ء ا�ه0��م ٦ ;5 ا
��د� 5 ��"0+ �ت ا�W"�ة ٢٥ و ٢٤� � A�Wدة ٥ ;5 ا������� � إ�4  ;5 ا���و�JآJل إ@٦ ;5 ا
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��د� 5 �3���� ٢٥ و ٢٤ا��h0ا;�ت ا�Jاردة �4 ا���6(.ة وا� ;5 ا��A�W � �8=ن ��J � ا
0K (!)� �� أ;��5 ه�; 5 �� �(!��+���3 وا�J(8د �:  

  
��ن �#;0)�  •+�ا��h0ام ��v#ء ا�(��0ر �+���3 ا����ر ;"/Jر (4 ا�0.ا� � ا�#ز;� 

�٣ا���.6� �R" ;7 ��ك ا�W"�ة �6X� �٦دة  ;5 ا� �).� ;5 ا���و�JآJل ;�\� �.ا� � ا
 � A�Wا� �� �( �!/Jص (�8�M �.ا� � ����� ا�J(8د ا� ��.و�� ا��Xف � !� ����."0�ا
 �j�: م ���0 ��ت� "�. أو :�ر�i وا����ن ا�AG;� دا:M ا; �  C� ��\!���� ا����ا

��د�ء ���8)�دة أ�+� .  
�J� 4 � " ا�.ول " ��3ص " "0/� (4 أن ا��h0ام ا�Jارد �� ا���و�JآJل � •) "

4 ا���ذ أي �.ا� � ) ��\!���� ا����0�MH ا��h0ام ا�Jارد �� ا�A�W � ا� ��! � �;#6�ا
� !����Jن ;!���� �� �.ود  A.رات ا�.و�� ا��Xف ا�. 

  
��د� 5 �)� ا��0ه � وا�%٢٥ و ٢٤هPا و�8 � آ�0 اH�� �0�����N ا�0"�م  ;5 ا��A�W � إ�4 ا

6�Xت � !�� �8 � ا�W"�ة ���دة ) ب (�١و��, ا�5�P �0��و%Jن ;7 ا� ;5 ا���و�JآJل ٩;5 ا
� ه�;� �� A+��� ا����ر �8; Jاء ;5 �.�. وهP���3���� ;�X: 5 ا�0��ض �  .أ�+� إ�4 ا

  
٤.  �0�+���3 إ;��% � ا�J/3ل (�J�� 4~ (5 ا�@�ار ا� c 0� � د �.ا�Jن و���@

 �(� T"3� )"W���دة �٦ة ا�   )٦ ;5 ا
  

�0 ��J � )� ا�7��80 ا�MH; 5; �!NJ هPا ا��h0ام �0� 5 (4 ا�.و�� ا��Xف �� �و�4 ا��Jال ا
4 ا�MA إ;��% � ا�J/3ل (�J�� 4+�ت ) ��J� ����!; � ���8� صJ/% 4!�0� ل أنJآJ����ا

�(0��j�0 أ����0 �)� (5 ا�@�ار ا�+���3 ا� .�� W � ا�M/3� �0 �)� و� �3.د ا���و�JآJل ا
4 ا��J�0~ (5 ا�@�ا) ���3+��0� � أو را��T"3 �)� وهPا ��!4 أن أ�� ;5 ا�� �رات ا �0� ا

��Jء ��"0+ �ت ا���و�JآJل �0�Jن آ�� � � �(  :آ
+���3 �� ر�7 د(Jى (4 ا��!�ة أو L �ه� ��"0+4 ا�"�%Jن  •� 23�إ(�Xء ا

�+�J�� 4J/3ل (�  .ت ;.% � (5 ا�@�ار ا��6ري �� ا�.و�� ا��Xف 
3�� �.��J�� 7+�ت �!�� �  •���3آ� ا��!�� � ;5 ا��5 ا�� �0�أي ا�;� ( ا����م ا

 ���3+�أو ;5 ��ض أوا;� �8=ن ا��J�0~ أو ) �=ن �.�7 ا��!�ة ���J+�ت إ�4 ا
 �( 3�Jم (�� .��� ا�+�ر (4 ا����ص ا

�Jء إ •���� إ%�8ء j!�د�2 أو ;��XXت ;�//� �X06 7 ا�+���3 ا�X�� �( �
�T"3 �)� ;5 ��اء ا���م  �0��J/3ل (�J�� 4+�ت ;5 ا�.و�� (5 ا�@�ار ا��

 ���!��  .ا
  
٥.  7; ��� 6 � وJ�Aل (Jدة ا�+���3 ا�5�P ه� ;5 ا��(��� أو �0�J�0ن �23 ا�AG;� ا�.ا�

 �(0;#6���دة ١ا�W"�ة ( إ�#ء ا�(��0ر ا�Jا�� �   )٨ ;5 ا
 

����! � �v(�دة A. ��ى ا�.و�� ا��Xف �� ا��)�ت ا� c���JآJل ��!J/% 4ص � ���8� �6
��دة ��!/Jص ( )� �� ا��5 ٨ا�+���3 إ�4 أوP W!0� �(%�N ا��h0ا;�ت ا� ;5 ا����JآJل و�

 � ��0�  :ا�!\� �� ��!4 ا����م ا
  

�)��ة وا�"�%Jن ا��!��� وL �ه� ;5 ا���80��ت ذات  •�� �"�0����.�M ا���80��ت ا
� �3 ` �.ر/�J).� 5�Pن " ا����ر ������ص " ج � (ـ� ����K ا�و��0ح � )� 
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 ,��� �� ذ� ����!��ا%)� @j�� ���3� ا�G/�ح (5 هPا ا�د(�ء �� ا��Gاءات ا
إ��اءات ��� )� �/L 5����(; �(0W � ��(  5 وآPا ا��Gاءات ا�J"�#� �0ن 

4 ��ا�� �!�� � �h(� أ%)� ار���Jه� �� � 5 أ) � ��+A �( � 5 @���3ه�; �(%.  
•  �\!� �/0�����3آ� ا�� 5 أو اJ�6���W�J 5 ا��J/% 4!�� 5ص ���8� � �hم ا��

�)��ة L � ا��8( � وا�M ��0 (.م ا�;� �M ��0 @3 � أو �� �/��M��6 ذات ا�ا
��J أو X; z�8�(.م �!P W أوا;� ��� M ذ�, ا�z�8 ا�+3 ـ� (!.;� ��Jن ذ�, ا

�ً� �� إ��اءات �!�� � (0; ��J�2 ���ا�� أ:�ى ;8�0� ��@. ;5���0 أو � 
 � A�W����. 

•  �0��5 ا�!\� ه!� �8�M أ���� �� ذات ا����م ا�� � 3+�2 �6#;� ا�0� ��أ;� � 
 �"�0����ن ����� ا�J(8د �� ا���3ت ا+� �( ��Jن ا�.و�� ا��Xف �� ���� إ� .A

��دة ��"0+ �ت ا� i �� اPوه ��\!���� ا����  .�A�W � ;5 ا���٢٤
 
٦. ��)���� إذا آ�ن @3 � ا����ر ;5 ا; i� أو ;5 ا�5�P �ا�30"2 دون إ��Xء � ;J6غ 

 ��0�J�0ن �23 ا�AG;� ا�.ا��� وإj.ار و2��U ا��W6 ا�+�ور�� ��Jد�)� إ�� ا�.و�
��دة ٤ و ٣ا�W"���ن ( ا��Xف �   )٨ ;5 ا

  
4 آM دو�� �Nف أن �!\� �� �!P W �.ا� .٧) 0� 5� ,� � �c 0 ا�0���� إ@��� إ�4 ذ

�+���3 ا����ر ������ص  �)����دة ٣ا�W"�ة ( ا��6.ي وا�!�6W%� وا��0�   )٦ ;5 ا
  

��دة 0�٣+�5 ا�W"�ة ��� ;W06 +� ;5 �.ا� � ا�.(� ا��0 ٦ ;5 ا��A لJآJو���� ;5 ا
 ����0��"/. ;!)� ا�K W�0 ;5 ;��%�ة ا�+���3 و;5 ا�+�ر ا�Pي �23 �)� و;�6(.�)� (4 ا

=0�� K �.ا� � وإ��اءات و�4 هPا ا�/.د ��.ر ا�i�J!0 . هM ;5 �.�.وا��إ�4 أن ار��Wع �
 �(A��X%ا � %��4 �� 7 ا�.ول ا��Nاف ����60وي;�6(.ة ود(� ا�+���3 ;5 %�� � و(.م إ;) 

 � )�� ا�0A/�د��، �J3ل دون إ�hام �� 7 ا�.ول –�/�ف ا�!\� (J06; 5ى �!� 0)� ا��0
��� ��Pل أL �� �; 4/A � أ. ا��Nاف �)��X; لJآJو����ن ا�.ول ا��0 �6�4 إ�4 إ%�Wذ أ���م ا

�"0+ �ت �� �.ود ;� �6�J; i� cارده��, ا� P W!� J3% و��)� . p#رة أ(��G2 ا�� ��وآ
 � �J� ن�� �3 +��� 23� �0� M ;5 ا�Uyر ا"0�0�MH �� ا���i%v إ�4 ��%� ا�).ف اG%�6%� ا

���3��=وى وا��.( 5 ا���; 5 ا�.(� وا��3"" 5 وا�+�h� ���3. ;5 ا�0��ل ���و%)� ;7 ا� �
 ���3+��0 ���د ��Jن � )� ا��w ا�ه� � �� هpP ا�!J( � ;5 ا���ا�� ا�� M;�) اPو;�6(.�)� وه

�0ه � ا�Pي ���ر�i ا��!�ة � i@�) ����C�!� � 5 أن ��Jن ��J � هPا ا�.(� وهpP دا��و
 3+�3���� ;�8و�N �".رة ا�0��ون �� ا��Gاءات ا�"�%J% �ا� pأو ا�0�.اد � . ,�و�+ً# (5 ذ

�vن ;����� ا�0 ���ت ا�+���3 ا��0��( � وا��J��0� وا�!6W � وL �ه� ;5 ا��0 ���ت ��ل 
 �"�� ���; �� �(0����; 5; �W�� MAا i%ا T�H� .A �(��80اآ �;.!) ص�: i�J� 2�X!� اPوه

 ���3+��0+�ر�5 ;5 ا����ر J@��0� .Aن ���Pاء ;5 �0�2 ا�;� ����WNل ا�� ` إن ا��WNل ا
 .�.����"�� ���;  . 
  
  
  

   ) ) ) )٦٦٦٦  من املادة   من املادة   من املادة   من املادة ٤٤٤٤الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة ( ( ( (  احتياجات األطفال اخلاصة  احتياجات األطفال اخلاصة  احتياجات األطفال اخلاصة  احتياجات األطفال اخلاصة *    
  

��دة �٤!z ا�W"�ة �4 آM دو�� �Nف أن  ;5 ا���و�JآJل (4 ٦ ;5 ا) 0� 5� i%ا
��6(.ة و����� �=:P ا�0 ���ت ا��WNل ا���j� �� 5 ا�(��0ر �.ى �ا�!\� �� ا�0.ا� � ا�#ز;� 
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�0 � ��Jن � )� (�� ا�+3 � ;��و�� (4 و�i ا� " 5 . @���3 ا����ر�أ;� �� ا���3ت ا
.و�� ا��Xف ���".ر �و��Jن ه!�ك � )� أ���ب �.(J إ�4 ا�(0"�د �=ن ا�+ 3� J�� MWNز 

#WN i0W/� � 3+�5 ���J� J%�A%)� ا�.ا:� أن ���;M ا���� و�"� �� A�W� �J"ق ا�MWX إ�4 ا
أن ��0 ا�i!� 5; 2"30 وإ@��� إ�4 ذ�, �vن ا�.و�� ا��Xف A. ��ى ا�!\� �� ا���ذ ا�0.ا� � 

 � ��0�  :ا
  

  
�Jن �/i0�3 :#ل آ��� ا��Gاءات ا�P�0� �0ه�  •� ��� � 3+�MWX ا� 4j5 و  ��

�Xت إ%�Wذ و��X 2 ا�"�%Jن إ�4 أن ��0 ا�MjJ0 إ�M� 4 دا�� �� MWX��.م ;/��c ا
4+W�  .ا

•  ,�P30" "�ت وآ������ � 5 ا�MWX ا�+3 � وا���%� JNال ا���ن ��!� ا��/�ل ا@
 �� 23�MWX ا�+3 � ا��� أ;�5 ذ�, و��3آ�� آ��#�"� ا�"+�� � و��6ت ا�JNال ا
�M��6 ا�;! � وا��Gاءات ا��!�� � M�A أن �"�ر ;� إذا ��� M;آ� J3% 4) ��أن ��3ط (

وأU!�ء ا��Gاءات ا�"�%J% �، ;5 ا�+�وري .  � 8). أم � �� ا��Gاءات ا��!�� �آ�ن
����% ������%�ت J%�A% � و�+� 70�0�. ا�0=آ . �8.ة (4 �2 ا��WNل ا�J(8د �� ا

و�!�4C ا���ذ �.ا� � ����� :�j� �8=ن ا��WNل ا�+���3 ا�J� 5�Pا�"Jن (4 اGد�ء 
 �(0;#6� �%���8)�دة @�� 

• �J� اءP��� � أ;�آ5 إ�Jاء ;!���� ��WNeل ا�+���3 ;5 ا�M ��! �)� ا�0���ت ا�0��ض 
4 و�i ا��/Jص �� أ;�آ5 أو ;#�� . ;5 �.�.) ���3+�و�!�4C إ�Jاء ا��WNل ا

 �j���  �;!� و;!���� ��ا(4 � )� أ(��ره� وا�0 ����)� ا
  
 5 و��ا;� �. •;���ر�� :�j� ;5 ا�M إر��ء JAا(. و;��ر��ت :�j� �8=ن ��  5 ا

 ,��� 5 (5 ر(��� ا��WNل ا�+���3 و����0)� ��0 ���ت أوJ�6����ن �W)� ا���اد ا@
�)�رات �JWارق ��:0#ف ا�!Jع وا;0#آ)� ا�ا��WNل �+# (5 @��ن ;�ا(��)� 

 �(AJ"� نJj ن����6(.ة ا��WNل و@�  .ا�#ز;� 
  
�0 ��Jن � )� (Jدة ا�JN MWX( � أو  •��Jن إ(�د�i ��.م ;/��i3 و�4 ا���3ت ا�

 5;� 7��� J3% 4) p.� 4���ن (Jدة ا�MWX إ@ 44 �7�8 آM دو�� �Nف (+W�ا
 i4 أ����8�M �;5 إ� MWX�� أو � / و�4 ا���3ت ا�P�0� �0ر � )� (Jدة اjا� p.أو �

 P�0� أن � )��6�Xت ا��(��� ا��0� 4C�!� 4+W���.م �, ا��Jدة ;/��c ا�MWX ا
���� %���� وJjن ��� ��� MWX���ن ����� ا+�� ا�;. �JX�ت ;!���� �8=ن ا��(��� ا

W� �/�3�J; � ذات ا�6�Xت ا� 4C�!� د./��!iAJ"�4 =8 اG%�6% � و�4 هPا ا�. ا� 
��ن @ M5 ا�; �(! � ��0��ون � � ���"/. أن �/Jغ ا��A�Wت وإ��اءات ����و�. ا

�MWX ا�+3 � ا����� وا��Wد�� و�3.�. أ�+M إ��اء �3" 2 دA 2 و��;M �� ��وف ا
 MWX� .;�6ر إ��ا�� �8=ن ا

  

دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة أعمال دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة أعمال دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة أعمال دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة أعمال : : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
        االستداللاالستداللاالستداللاالستدالل

  
�0ن��; � ��!��.(Jى ا� : 2 "30��A 5. �2�6 ا���3آ�� و�ا�30" 2 ا��0.ا�� وا
� �0��iا��0.ا�� أ(��ل ا��0.�ل ا . (�0��)J� ;5 ا��Gاءات . (.ف �; J0.�ل ه����
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J;�ت �� �=ن ����� ار���T آ� ����7 ا� ��4 ���3, ا�.(Jى ا��!�� � و�).ف إ) �"��6�ا
 2 "30��Xت ا� P�0�)�;����#�� ) ا�! ��� ا��!�ء ( )�  ا�"�ار � �� إذا آ�ن ;5 ا����h أو ا

 � ��!����8ع (4(���3, ا�.(Jى ا��Jاد %z ا� و;� ��.ه� ;J%�A 5ن ٢١ أ(��ل و%\�)� �� ا
� ��!��  ).ا��Gاءات ا

  
 c @J0�J;�ت ����7 ا� Jأن ه.ف إ��اءات ا��0.�ل ه K���0�و�c+0 ;5 هPا ا

 2 "30�6X� ا��� �0/�ف (4 و�i ;� 5) ا�! ��� ا���;�(ا�;Jر �و� �!JXي ا��0.�ل . 
�+0� �; MU��� pوإآ�ا �(A 4 إ��اءات!i ا�30" 2 ا��0.ا��، ����Wض أن ا��0.�ل ;��د (

 i� z0����K�J ا�J;�ت ��0�. � i ا�; 7��)�N�� R��@ نJ�� �; �ً���L ( i4 ;)�را�)
�(��  .و���ون ا�!�س ;�i ;5 أ�M آK8 ا���ا�� و��"� ;��

  
 5; 4) 2Xو� ���+"���ل ا��0.�ل ه� �X� ا�+�R ا)=� �/0���6X� ا�ا

06�. " ;=;Jري ا�+�R ا�"+���"�j)� ��� � �����ون ا:0/��و����K ا�+�X � ا�"+�� � ا
�)� ا�"�%Jن ;����ة إ��اءات ا��0.�لJ: 5�P��W�J 5 ا�� 7 ا� M�8� �(� ،�(j�/0:5 ا;.  

��دة ��)�٢٤وT! � .A أ(��ل ا��0.�ل اJA �� � ��!����� :" ;J%�A 5ن ا��Gاءات ا
8��وى ا��0 ��د إ� )� �8=ن ا���ا��، وأن (J;=; 4ر ا�+�R ا�"+��� أن �"���0 �Cت وا�Jا ا
�;���4 �� 7 �و��� ( )� و(4 ;�ؤو� ). ���JHا �)� �Jرًا إ�� ا�! ��� ا أن �3/Jا (

 �0��0 ��w إ� )�، أو ا�����!�ت ا�#ز;�، و�M (6 �3" 2 ا�7��AJ ا�ا�G+���ت، و���وا ا
T%آ� � W ن �)� �=ي آJ�4 و( )� أن . ��) �\��3���P�0وا �� 7 ا�M���J ا�W30\ � ا�#ز;� 

������� 7 ا��Gاءات ا�J"� �0م �)� ;=;Jر ا�+�R ا�"+��� �� . أد�� ا� T�H� أن �و��
i�J/� ن�� )� ;!)� �� 5 �)� وTA ا���ذ ا��Gاءات و;) 7AJ; �@�3; . ,� M�و��� أن �8

��3@� ز��دة (4 ;� �".م �AJ 7 ا�J(8د وا����ا���3@� إ�� ا�! ��� ا�5 ���Jا و���M ا�P�ء ا
�NJ�+����دة ". ا���;� ;7 ا�وراق وا�� �ء ا�� ذ�, اL T��@أ .Aن ٢٩وJ%�A 5; 

�=;Jر ا�+�R ا�"+��� أU!�ء ��7 ا��0.��ت أن �6��Jا أJAال ;5 :"ا��Gاءات ا��!�� � أن�
J;�ت (5 ا�7��AJ ا��!�� � و;���� )�، وأن �6�; �(�.��0)� (5 ذ�,، و�)� أن ��Jن ��Jا ا�

���0���Jا رأ�)� �W) � أو ��Xة و�����و� ��Jز �)� . �J! �06ا �����Nء وL �ه� ;5 أهM ا
��ع ا�8)�دة � .�� ��� 5 إ� إذا : �W أ� �J)�X06ا �  �3 K ا�J(8د          أو ا����اء ا�

5 � �"  
  

��.أ  � وختضع الضبطية القضائية إلشراف النيابة العامةوختضع الضبطية القضائية إلشراف النيابة العامةوختضع الضبطية القضائية إلشراف النيابة العامةوختضع الضبطية القضائية إلشراف النيابة العامة�4 هPا ا) T/% `

��دة ��)�٢٢اJA �� � ��!���Jن ;=;Jر ا�+�R ا�"+��� ���� J%�A 5; ": 5ن ا��Gاءات ا�
�(0W ل و���)=� 2�0� �� � iا���G 5 �@�:م و���!��� ا� . �(��� إ�� اX� م أن���!��� ا�و

i��Jا����i أو �"/ � �� ( �W���; i!; 7"� 5; Mأ;� آ �� �\!���0/� ا�� ر�7 اX� أن i� و
� ��!���!7 ;5 ر�7 ا�.(Jى ا� � iو��M هpP ا��0� � ". ا�.(Jى ا�0=د�� � ( i، وهPا آ

 ��� !�� 5 ا�� M5 أ�; �(�) ����� � ��+"�وا��+Jع ��Gاف ا�! ��� ا���;� �=ن ا�+�X � ا
 �;���)� ا�#�2 وا���ذ �Aاراه� �- ��(��0ره� �X� ا�30" 2–ا�� �=ن ���3,  ;5 ;����ة (

 �j�!�� �;����M أ(+�ء ا�+�X � ا�"+�� � ه� إ;.اد ا�! ��� ا) ���L أي أن ،� ��!��ا�.(Jى ا
�(��63� �(N�8% آ�ن �U 5;0".�� و�! ��� ا���;� . ٨ا��!2X �!�ء (4 ذ�, �=ن ��Jن �و�"0+� ا

                                                 
8  ���+"��)� ;5 @��ط ا�N�8�(و;\�ه� :+Jع ;=;Jر ا�+�R اL(.�.ة) وأ �;����)� : ��Gاف ا�! ��� ا

J;h0ن �=ن ���JHا �Jرًا إ� �( ���#�Lت ا��0 ��د إ�� �;�����دة (�� ا�! ��� ا� ;J%�A 5ن ا��Gاءات ٢٤ا
� ��!�� i أن ���X ا�! ��� )ا�� �(� O�0; ����� �� ��AاJ�� ;M3 اL ���+"�؛ وإذا اJ;=; M"0%ر ا�+�R ا
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4) �(�J/� �� 4%ن أدJ�� �0�J;�ت �J;=; i �Jر ا�+�R ا�"+��� �� iN�8% ا�Jا�)� ا��� ا
 J3!�و(!��j ا�0".�� ا��0 ��03ج إ� )� (!. A �;)� �30" 2 ��ا�� ا����ر ������ص (4 ا

  :ا��4
  
2 �� W � ;#�"� ا��!�ة وو@7  ��0� �� � �N�8�ا�0!6 2 � 5 ا�! ��� ا���;� وا

2 �=��� � ا��30ى وا��W3ظ �0� ��ا��0ا� � �ت ����� ا�+���3 وإ�Nر (�M ;�08ك � 
4 ا�)������ .د�� و�7�0 ا�;Jال و;30/#ت ا

  
�   5  )�8��)����L 5 � ا��J;=; �\% TWر ا�+�R ا�"+��� إ�4 أه� � ا�A�W0� � 5 ا

4 �, ا�A�W0� وأه�)� إ(�Wء ) ����0��و@���3 ا����ر �� ا���8 وا�!���0 ا��Jه��� ا
 5; �8����6و� � ا��!�� � (5 @���3 ا����ر �� ا����ا����لا���� %0 �� ا����ر  ا

(��  i%2 وأ��) �) 7"��N�8�� @���3 ا�h0ام  @��R ا;��; �� i � O�� � �%J%�A
�"�م ا�ولوا���� � اG%�6% � و�"� �AJ"3)� ������صا����ر �0)�  �#; وا@�� �� ا
�� ��z  و;Jا��ً�وأ��ه� � ��03������N ا� ��."� � �0��ار (� ا�" �م ����� 

�3+� أ(��ل ا��0.�ل�� 7  �� وأ��ه��� ور(��0)� �#;� ا
 

� M ا��"��ت وا�30.��ت  �P� 4�=;Jري ا�+�R ا�"+��� و;�6(.�)� (��J8رة ��".�� ا
J;�ت وأ(��ل ا��30ى���)� ���7 ا;� A .!ا�))� (J� �0� :ا

  
-  5; i �� �!JXي (��M إ��ا;� �P�0 أ���ل آH �ة و;0�.دة ) �8��ا����ر ��

�Aو �رة ��آ .A 4!H0� ��� � C0�0� K �63� ا�\�وف، �)J %�8ط دا�� ا� � �
i��Xت إ%�Wذ ا�"�%Jن �8=ن ا�0/.ي � �(�P�� �0��i أن �R�3 ا��)Jد ا 

-  � !NJ�ا����ر �����8 آH �ًا ;� ��Jن ����� ذات 7��N دو��، ���� ا�3.ود ا
�5 أن ����0)� ا�ر���ك ;5 ���اء و;v� �U 5ن �)Jد ��Xت إ%�Wذ ا�"�%Jن �

� �J;�ت وإ��اء ا����30ت (�� ا�3.ود ا�.و���4 ��7 ا� ا@�Xاره� إ
-  w�� ا����ر ������ص :�� � دون أن ����� M\� 5 ا�� �ن; � Hو�4 آ

���� ;5 أد���� (!)�، �ن ا�+J8�� ���3ن ا�G#غ و�".�� ;� �T�H وJAع ا
�� �� ��ا�� ا����ر ������ -\!����(�ت ا��Gا; � ا��ص ��6� ;� @Jع ا

��8و(�� �!JXي ( i هpP ا���ا�� ;5 ار��Wع ���w �� ا�ر��ح L � ا
-  �%.��0�7 ا���(.م و�Jد إ�Nر J%�A%� �!\� آ W � ا�0��ون ;7 ;!\��ت ا

 ������ �ت ا�ه � �� ;��ل ;�6(.ة ا�+���3 و�� � ا�0 ����)� و���وا
   9ا�J(8د

                                                                                                                                            
 i���دة (ا���;� �Jرًا ��0%"��) ;J%�A 5ن ا��Gاءات ا��!�� �٣١ا�W"�ة ا��H% � ;5 ا�! ��� ا���;� أ�+� �jن ؛ و

�(� z0�� يP�� "Jم ���M ;5 أ(��ل ا�30" 2 ا ���+"� .  �!0.ب ;=;Jر ا�+�R ا
��6(.ة إ�4 @���3 ��ا�� ا����ر ������ص آH �ا ;�  9�3�J; � وا��)�ت ا��0 �".م :.;�ت ا���ت L � ا\!�� ا

, ا���ا��� �3����Jا�)� �� ;�R: 4 ا) �(6W%ور. ��. أ�+�ة �"0+� ;!)� (�دة أن ��4 ا�0 ���ت آ�� أن ا
�.ا��� (!)� أ�+� وان ��6(.ه� (4 �)� ا�"Jا% 5 �3� وان �0/�ف ��(��0ره� ا��)� ا��ا�+���3 ا�JWر�� وا
�=وى ��)� ا ��J� ن وانJ%�"��"0+4 ا� �(��Jارد ا�J0� .A �0ا�� �� � ا�NJ! � و(4 �3.�. ا \!0�Jا�c ا�وا

 M��, أن ��Pوآ ���)����! � �� ا�.و�� وا�J3% 4 وU 2 ;7 ا�) ��ت ا) . � L ت��\!���� �=ن ه!�ك ��~ ا)
 #jأ TU.30ا� i!; ة� Hت آ���M آ�� أن ;!\��4  و�i ا�M�� .�.30 ا�" �م �)Pا ا) T�8%�0 أ�3�J; � ا�ا

�03� 5�P���6(.ة ا���اد ا�Jا�� ه5 �� ���� إ�4 ا��Jن أو ��Jن إ�4 ا��.;�ت �0".�� ا��.;�ت إ�4 ا�!�6ء ا
6�5 أو ��8ون ا�)��ة ��� �j����J; � آH �ة أ�+� أ:Pت �"Jم �=(��ل ;J!0(� . ا� � L ت���, �vن ;!\Pآ

 ���)����6(.ة وا�� ا�:�ى �0".�� :.;�ت ا "H��� إ@��� إ�4 ا�h0ا;��)� ا\!���� ا����  .��M @���3 ا
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الجتار بالبشر خالل مرحلة التحقيق دور النيابة العامة يف محاية ضحايا ا: ًرابعا
  االبتدائي

  
�J(� ;5 ا��Gاءات �06).ف ا�0!" � (5 ا�د�� �� �=ن �; J30" 2 ا��0.ا�� ه�ا

����3آ��0)� إ�4 ا�0)� ����� ا��W30.�. ;.ى آ��� ار���T و��� �)� �U �".��ه� ��� . MH�و�
.(Jى ا��!�� �؛ وه4� 4�� ا�و������3آ��ا�30" 2 ا��0.ا�� ا�� ا��0 �2�6 ا����و�760 .  ا

 ���K8 (5 ا�3" "� �� �=ن ار���ب ����� 7 ا��Gاءات ا��0 �06).ف ا��ا�30" 2 ا��0.ا�� 
�(0����3آ��، إذ ��MW . و%0�6)� إ�4 ا� ��� +3� ���; i%30" 2 ا��0.ا�� �� ا�و�!�7 أه� � ا

/W�4 ا�"+�ء وه4 ��هhة ) � ��!��و;5 �=ن ا�30" 2 ا��0.ا�� . M � )�أن ���ض ا�.(Jى ا
 ،�W �+��0)� وا��0��د ا�د�� ا A وا�0\)�ر ����3آ��� إ�4 ا��Gا M�A ��اآ�80ف ا�د
 .Aى وJ).��� أن �!\� �� ا�3���� ا�د��، �X060 7 ا A وا��0#ص رأى ;�.�� �� �=ن

���� أد%4 إ�4 ا�+�j�!) T3ه� و��K8 أه� أد�0)�، � .(� ذ�, ا��0��ل �� أن �=�4 ��3�� ا
��  .ا�3" "� وا��.ا

�"�رة ���م ا�e� �"�N ت���!�������ة ا�J; �� 2 "30اد ا��!c وا� �;�����z0 ا�! ��� ا
 Jوه � ��+"�6X� ا��/�ي ��. ا�! ��� ا���;� �hء ;5 ا�30" 2،  ���J� ا�7��80 ا��"�@� ا

;����/��� وا�T+A �0 �=ن ا�! ��� ا��� ا�!"~ ا�3; i�.أآ �; � " �X6����� ;5 ��� ا
X� ا�30" 2 و;����ة ا�.(Jى � �(� i�J: �; 5 � 5; �8رع أ(+�ءه��ا�"+�� � :Jل ا

 � ;J����/�ي  ا�! ��� ا���;� "ا���8ع ا� � �� ���3,   ���%� –،  وJ: .Aل اj0)� ا�W و�
��د� 5 ا�و�� وا� %�H� J%�A 5;ن ا��Gاءات ��� �( �!/Jص (�و;����ة ا�.(Jى ا��!�� � وا

 � ��!����0ب ا�ول  ;J%�A 5ن -ا��"�ر �����ب ا��ا�7 ;5 ا�� ا�!J3 ا) � ��+A  ت�j�/0:ا 
�30" 2 ا��0.ا��� �;���� �� ا��!���ت وا��!�N c"� ا��Gاءات ا��!�� � ، إذ ��z0 ا�! ��� ا

 2 "30��"�رة �"�@� ا���م ا�e�، وه� �"Jم �)J%�A 5; ( pPن ا��Gاءات ا��!�� � ١٩٩;�دة ( 
��،  ;� آ�ن ;!)� @. ;/3� " ا�W �J� �3 .ة ا�"�@� ;06).�ــ� �����K8 (5 أد�� ا�ا

 "30��Jاز%�  � !)� ���0#ص %0 �� ا��0)� و;� آ�ن �� ;/�U ،i03 ا�2 ا��0 �.ور �Jل ا
,�P� i آ�� � L ء أم�+"��� إ�� ا������ إذا آ�%T أد�� اGدا%� آ�� �  � `3��  .ا

)��� ا�! ����� ا���;���  ا����0و;��5 أه��� @����%�ت ا�30" ��2 ا����0.ا��   W����+�ورة ��� ��� ���3+
   ������ص����� ا����ر 

  

  :حياد التحقيقحياد التحقيقحياد التحقيقحياد التحقيق �
  

•        �30" 2 ��70 أ(+�ء ا�! ��� ا��O     و;5 ;\�ه� � �د ا�����;� �3 �دة وا�0"#ل ا�"+�ء ا

                                                                                                                                            
7X+� يP��M ا��0� h ���ه� � �� و�4 هPا ا�/.د ��.ر ا�i�J!0 إ�4 أن ا� � ;J�3���ت L � ا\!�� ا

 pPع ��~ ه�X0ا� .Aرة وJ/��Jن �� ;".;� ا ��+���3 ��ا�� ا����ر ������ص  �%�6%Gا i�J�إ�)�ر ا
��6و� 5 (5 إ%�Wذ ا�"�%Jن �+�ورة ���6و� 5 (5 و@7 ا�6 ���ت ا���;� وا���ت ا��H0رة ���6 � ا\!��ا

�!�ة ����� @���3 ��ا�� ا����ر �������8رآ� �� ;��آ� ا�0/.ي �� !)� ;5 ا�� � C� 5 . ��ص; .�.��و�4 ا
 4��� ��دى (�دة إ; � ;J�3�3�J; � و;�0K ا�) ��ت ا���ت L � ا\!��ا�.ول ��ى ���JX روا�R أو2U � 5 ا

��0زة; 3" 2 ���0%� . M �� 4���8�3�J; � أن ��ا�"Jا ا���ت L � ا\!��Jن H���Hل �X06 7 اyن ;�N� �� ا
 ��\!���� ا�����Jن ;;.�06� J�Gاء ��~ @���3 ا� .A 4 ;!�8ت:�j� ;5 (��~ ا��Jال �� ا�LGرة (

��د�ء �8)�د�)� �8=ن أو��, ) @���3 ا����ر ������ص ���3+�و��.و أن هPا ا�!)� ا:�h� P. ;5 ا�0�.اد ا
 �(0Jه� و�ذوه� ���vءة ;��;C05 ا��P�  .ا
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������� ا�J���"3ق  � ,����)���� و��M���W ;���5 :���#ل ذ������د () ����;���3� ا/�����3 ���` �����Jن ا�
 i ) �!����0)� أو � T%اء آ�J� ���3ت� .وا

•                 2� "30�إن ��7 ا�! ��� ا���;� � 5 و� �0W ا��)�م وا�30" 2 ا��0.ا�� � �!�ل ;5 � �د ا
 i�0اهh%و  ���2        %\��ا �ن ا�.��J0ر ا�0� ��� � ��;�����/�ي ���وى ��� 5 ا�"�@�� وا�! ���� ا

���3� ا��8/ � آ���"�~ وا��0W0 � وا�O��3 أو �"  �.                �� ������23 ا���ذ ا��Gاءات ا
         .�Aو M�"!0�! ���� ا���;��     ا���3� �=ي A . أو ;!�7 ا� � ��+�"���� %�/T   �=آ�.ت ا��X ��� ا � 

  i ��دة  (�� � إ� �=;� ;�(� 5� �A+�� �   ;5 أ%i � �"�م ا�.(Jى ا��!�      ;5 ا�.�J0ر    ٧٠ا
     � ��+"���)� ا�� �;���وA. �=آ. هPا ا�;� ���"�%Jن ر�A .  ، وهJ ;� ��!� وKj ا�! ��� ا

٣٥   �!6� ١٩٨٤             5�; 5�+�� ��� � � ��+�"�6X� ا��إ����غ   �M�.�0 ��~ أ���م J%��Aن ا
 �;���4 أ(+�ء ا�! ��� ا) � ��+"���دة (ا�3/�%� ا� ).  ٦٧ا

• ����� ���.(� ا:��0/�ص ا; 30" 2����� ���;�����2  ! ����� اX� ���� ��� ��!��أن J%���Aن ا����Gاءات ا
            ��@�"�X� ا�! ��� ا���;� ��� ا�"��~ وا�O��3 ا��M�� ، �N�� 0 أو��� ا����Jع ا��4 ا�

���0/� ��6� ا���Jال      ���� ا�3����W%=06� أو ا��� ا��!c ا�3; 4���Jاد   ( ا����h أو ا�ا
٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ١٤٣��� ��!������+# 5���) ا����P�0ان  (�  J%����A 5���;ن ا�����Gاءات ا

      ���3��� ������0)� أو ;!hل L �       ( ا�"�@� �� ��~ إ��اءات ا�30" 2 ا��L � 0W � ا
��3د��Uت             �� � و��M �6 ا�#�� � وا6���3د�Uت ا���ا�#ت و;�ا�A� ا��i ، و@�R اh!;

 � /�8���دة ) ( ا�  ) .   ;J%�A 5ن ا��Gاءات ا��!�� � ٣ ، ٢ ، ١ /٢٠٦ا
  

30" 2 ا���0.ا�� ��2 ا���/Jم              :حضور اخلصومحضور اخلصومحضور اخلصومحضور اخلصوم ����8ع ���%�ت ا��A �0ره� ا+�;5 ا

    iر إ��اءا�J+� �� .           M�H�و��i  و� �, أن ��M�J ا���/Jم ه�Pا ا�i%=�� 5�; 2�3 أن  �
         2� "30��J+�) 4 ا�! ���� ��� ;������i إ���اءات ا) ���A�� آ��� أن ه�Pا ا�J+�3ر �c �0     ا

�/Jم  ���!)�    ا�N#ع (�4 ;�����ت ا�30" �2 أو� ��=ول         � �      �(���" ;��0�0)�� وإ��.اء ��
  �( )        ��(� ����!; T�Aه� ��� و.�@ ��(�J�����دة   ( و�W! �. ا�د��� ا� ;�J%��A 5ن   ٧٧/١ا

  ��� ��!�����/Jم ;��5 ;������ة �")��� ���� ���+Jر إ����اءات        ) . ا����Gاءات ا� ���! ��و�
  2��"3������ن ا���Pي ���Jف  ا�30" ��2 أو���� ا�"���%Jن (��4 ا��إ:���Xر ا����/Jم ���h;���ن وا

���دة    ( ا�i � ����� 2� "30 إ���اءات     �آ��� ��!J%��A 5�;  (   zن ا���Gاءات ا��!�� ��        ٧٨ا
��دة  �4 أن        ٨٤ا) � ��!����.(�      : "  ;J%�A 5ن ا��Gاءات ا� �i و) ��!�����0)� و�

���Jا (��W% 4"��0)� أU!���ء ا�J��j 2�� "30را ;��5      X� ل (!)��� أنJ�6�����.% ��� و��J"3ق ا����
�()J% ا�وراق أ�� آ�ن . " ....  

  

;���� ا�30" �2             : بتدائيبتدائيبتدائيبتدائيسرية التحقيق االسرية التحقيق االسرية التحقيق االسرية التحقيق اال � ���6�� �� ��!��أ:J%�A Pن ا���Gاءات ا

        ."� ,�P���3آ�� أو ;� �"�ل (!)� ا�30" 2 ا�!)��� و�� ا��; � !�� P:=� ��ا0�G.ا�� � !
��دة   ��4 أن      ٧٥%/T ا) �� ��!�������0 إ���اءات ا�J%��A 5�;  " :    2� "30ن ا���Gاءات ا

�ار ، و����� (����A 4+�ة ا�30" ��2 وأ(��+�ء  ذا�)��� وا�!�����0 ا��W6��� ���0 (!)��� ;��5 ا���� 
ا�! ����� ا���;��� و;���6(.�)� ;��5 آ���0ب و:����اء وL ���ه� ;���J��;J"� 5ن �����30" 2 أو          

 .... " .�3+�و%i ��6� و� 0W)� أو ;)!0)� (.م إ���8)� 
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���0�  : تدوين التحقيق اإلبتدائيتدوين التحقيق اإلبتدائيتدوين التحقيق اإلبتدائيتدوين التحقيق اإلبتدائي ���� �0��U 0.ا���G30" 2 ا���� أن ��Jن إ��اءات ا

 ���������دة إ(���4 أن     ;��5 ٧٣) z!��� ���0����/3X� J%���A " :ن ا����Gاءات ا��!�� ��� ا
            ��W3�3@�� و����� �i�; 7AJ ا�3��30" 2 �� �� 7 إ��اءا�i آ���� ;5 آ�0ب ا��A@� ا

 ���3��� آ�0ب اA �� ا�وراق �A�3@� ;7 ا�وا;� و���� " .هpP ا
 

 محاية االبتدائي تقوم النيابة العامة بدور هام يف من ضمانات التحقيق وانطالقا
ضحايا جرمية االجتار باألشخاص وكفالة حقوقهم وجرب ما حلق بهم من ضرر جسيم 

  :على النحو االتى
  

�".;��� ���8=ن ����ا�� ا������ر ��������ص       •�8��وى ا��������درة إ���� �3" ��2 ا��#���Lت وا�ا
��8و(� �A �ً" "3+�� ً� ، وا���ذ آ���          ��)� �� ا��Lاض L � ا#C0ل وا��WNا� �j�:و

�#���6ت ا���0 أ��T�N             إ��اءات  ��� وا�\��وف وا����ا���UG 2 "30ت أرآ�ن و(!��j ا
 �( � 5 �(0�� .��ر����)� ، و��7 أد�� M�A �(�J�U ا

  
�30" 2 ��ا�� ا����ر ������ص :�j� ا���WNل        • �(�./� .!) �;���4 ا�! ��� ا) 0� 5� 

� �yا Rا�J+� :;�ا(�ة ا����د وا
  

� ��3+� J"� �Human Rights Approachق اG%�6ن ا���� � 
-  2��) �) 7"��;���� ا�h0ام  (+J ا�! ��� ا;��; �� i � O�� � �%J%�A

 وا@�� �� @���3 ا����ر ������ص و�"� �AJ"3)� ا�%�6% � وا���� �
�"�م ا�ول� �  و;Jا��ً� �#;� ا�+���3 وا��ه�ا�0��ار (� ا�" �م ����� 

�� �� � ��03������N ا�z �#;� ا�+���3 ور(��0)� وا��ه� �� �".�� 
 .ا��4� 7 إ��اءات ا�30" 2 ا��0

-  4) 5 �0��;���)� (+J ا�! ��� اLاJ� �(W0� ���3 وأن+� أن ��03م ;��%�ة ا
�c ا�+i ���3وأن �!�7 آ�A Mارا��/�� 4+W�2 ا��(��� اX!; 5; iوإ��اءا�  

Decision making about the victim should emanate from 
and be based on the "best interest of the victim". Victims 
have a right to be protected, consulted and informed of all 
actions being taken on their behalf.    

-  2��) �) 7"�2"3��� 7 ا� �� �(�h%30ً� وW!; نJ� وا�� وا@c �� ان �
�J%Jا� ��� ���3+���6و� �ت ا�و�Aت ;7 ا��M��6 وا�� و(� ��م ��) 

� �!;�������N ا�� وا�03��2 ��ي �Aار �0� 5 ( )�وا��JاA� ا�0� ��  
p١٠ا���ذ 

  

                                                 
�3�� ا�J6� �0غ � )� :.اع ا�+���3 هJ إن 10����0ون و;�U 5 �# �!��� ا�.ا ان �"7 �, ا� و� � ��06.;)� ا

: .A �(%�� اJ).� ���3 ا����ر ان+� 5) 5 �J�6����ة ا��H% � ;5 ��%� ا�  . و��X "�ا%�Wذ ا�"�%Jن.(Jا 
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-  2��) �) 7"���� !����3 ��� 7 ;� هJ ;�0ح (+J ا+� ا�h0ام ;3.د �J0( � ا
 �(0!3; �) �C0�� ا) �(�.)�6���J�Jدة �;5 �.ا� � ا�.(� وا��.;�ت ا

��ن @ ,�Pتوآ�(��� 5 ا�+���3 ;5 ا��/�ل �0, ا��١١.  
 

�  ���3+�  ��Victim Friendly Procedures!4 إ��اءات ��ا(J"� 4ق و;/3� ا
-  M;��� 5� i%4 أ�!�ء �J6ر ا�H"� ;7 ا�+ 3� P!; ا�Jه� ا�و�4 وا�0=آ . (

�(0� آ
- � %�6%G2 وآ�ا;0)� ا � ��� ���3+�� ا;��; 
- �3+�C� ا���� �ا��0��%� �����0 إذا آ�ن ا� �� � �JU.30ا ا
- �(��� ا���ذ آM ا��Gاءات ا�#ز;� J3% (.م إ��8ء ه�J� ا�+���3 أو أ�
+���3 أو ا�0"�ط Jjره� -� ;!7 وJjل و���M اG(#م 
- ���3+��� 5 �(0�� ;!7 ا:0#ط ا
� 5 �0).�. ا�+���3 أو ��ه �)� أو إ�Pا�)� -(0��6��ح � (.م ا
- �0�+�W0���� ���3ظ ��6��ح � "��)�ا
 

�  O!�� Gender Issues;�ا(�ة ا:0#ف ا�!Jع أو ا
���3 ����� ا����ر ������ص ه� ;5 ا�!�6ء أو @ � ���L 4 أنأآ.ت ا�.را��ت (

 4) 5 �0� i �3"2 ا��!�ت و�!�ء (��� ا:0#ف (+J ا�! ��� ا=6; pا(��0ر �� P:=� أن
 i�./� .!) عJ!�30" 2 �� ��ا�� ا����ر ������ص �40 ا� ���Wآ i� 4!60� �����

 ���3@������, ا�.  
 
Gender sensitivity is an essential requirement in addressing 
human trafficking. Hence, the procedures and steps 
undertaken by prosecutors should conform to gender rights.  

�  �j���  Child Rights Issuesا�0 ���ت ا�MWX ا
� 4) 5 �02"3�� أن �=:P ا�0 ���ت ا��WNل ا���j� �� 5 ا�(��0ر �.ى ا�!\� �� ا

��6(.ة و����� @���3 ا����ر������ � 5 ا�0.ا� � ا�#ز;� � و:�j� ��!� ا��/�ل ا
MWX ا�+3 � ا�23 �� أن ��3ط ��#�"� ا�"+�� � و�ا�MWX ا�+3 � وا���%� JNال ا

�M��6 ا���� M;آ� J3% 4) ��;! � وا��Gاءات ا��!�� � M�A أن �"�ر ;� إذا آ�ن (
� ��!�� .� 8). أم � �� ا��Gاءات ا

Being more vulnerable, children are subjected to extreme 
violations during and after trafficking and an impr oper 
response aggravate the harm already inflicted on them. 

                                                 
11  40�(�%Jا ;!)� و�Pا ��A 5. � �0���� ا�.ا @���3 ا����ر ;5 ا�@�ر ا��6.�� أو ا�!6W � أو ا��!6 � ا

�J�Jدة �C � ا(�0%)� �� �� 7 ا���ل ا�.(� و:.;�ت ا��(��� ا� ���ن ان ��0ح �)� ��M ا�J/3ل (�� � �ا�ه
�5 دور @ 5; O � i%�� ��) ����0� � ا�)2"3�� ��J � هpP ا��(��� وهPا ا�.(� ا� )� ذ�, ا%�J� i. ه ��ت ا

�H � ;5 ا:�ي ��!� �0".�� هpP ا��.;�ت و�X06 7 ا� M+ا� J3% �) ,�P� م� "�4�J�6; نJ%�"�و�i" �X  ا%�Wذ ا
 M�6� م�� J3% �) ���3+��3"2 ان ��3ص (� ا(#م ا���3�� �� هPا ا�/.د هJ ان ;5 وا�� ا��� ا=6��وا
 ��(���)Pا ا��Cض و�C � � 6 � هpP ا � !�����ت ا\!���)� و�=%)� �J� X06ن ا��/�ل �� ���0����6(.ة ا�ا

�!��C 4�J�6����! �  و�i" �Xا%�Wذ ا�"�%Jن �3�J; � ا�3�J; � وL � ا���ت ا\!�� ان �JXروا ���� ا�/��ت ��
 �).� .�0".�� هPا ا�!Jع ;5 :.;�ت ا
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Therefore, the law enforcement response has to be specially 
oriented to their specific rights. 

 
•    MWX��!�.ة ا �;����� واGدارة اJWX����ن ����� ا 5; �;."��8��وى ا�إ�#ء ا��#�Lت وا

  �ً��;������8و(� اه0��)� ���� ا����Lاض L ��� ا#C0ل وا������WN��� ن ����ا�� ا������ر=��� ����
   ، �ًj�:و               M�WX�3����� ا�0!6 2 ;7 �, ا��)��ت ��� آ�M ا���Gاءات وا��0.ا� � ا�#ز;�� �ا

�� وا�J(8د����  .@3 � ا

•   2�� "30�����8ر إ� )��� ����    إذا اT+��0A ����وف ا���� 5 ا�N� 0 ��ً� ���� ا�"��+��� ا(0������O ا
                 ��; ��j�:و ، �ً�%J%�A رة��"��ا��!.�5 ا���6" 5 ، و�Jا�ـ�ت ;��رات ا�O�3 ا���N� 0ـ� ا

  � �(!; 2�0�        ��!���� ا�M�WX ا) � U=0�3ـ� ا�30" 2 �ـJاء ��/���8 � ;5 ا�@�ار ��
 i أو ا�J(8د  )       �A��� 7�; ت��A�Wـ�اء ا��v� ، أو �د����، أو �����` �� ا�د�� أو ا�"�ا�5 ا

     �(����; O��N أو �3" "�� ، � ��� ا����ذ إ���اء ا�O��3 ا���N�� 0 و�"�ً�       �ا��!�ة �C0  � ا
�!/Jص (�"Jا(. وا��Gاءات ا� � ��!�� )� �� �A%ـJن ا��Gاءات ا.  

•  ���;��; ���j�: ���3+��� – ���Jاء آ���%Jا ;�!��� (�� )� أو ���)Jد أو ;0)��� 5 –ا���WNـ�ل ا
، و� �ـ�ل (�@)� (� ا�! ��� �W�vـ�ق ور��ـi ، و���� ��W3ـ� (� )� آ�ـ�ا;� اG%�6ـ�ن        

     �"�� ا�! ���� إ� ���"�.ر    ��ـJز إ�Pاؤهـ� �.% ـً� أو %6W ً� أو أ:#A ـً� ، و� ���ـJز إ�"�ؤه�ـ� �
 �!����3@� ، و�A/� ��0ة ز;! � ;�30" 2 أو ا�0/�ف �� ا� .ا�#زم 

Gزا��� أي :�Jف أو ره��i ;�5 ا���WNل @����3             ا���ذ آ��� ا�0.ا� � وا���Gاءات ا�#ز;��         •
�!��Jا ;��5 أداء ���)�د�)� ����   �0� 4��0� �(���JW% ���� ���! %=�X�ا�����ا�� وا���J(8د ، و���` ا

 أ�� @JCط أو أي �=G � Uآ�اp ;�دي أو ;�!Jي ، ;7 (�@)� (�           ���� ��;� �� .ًا (5   
         .�!) �j�:0)� و;�6(.�)� و���� J3% مh�� ����ذ ;� �JWX�3���� ا� �/0�����ن ا�ا

��دة ���X و�"ً� �!z ا� .;J%�A 5ن ا�MWX  ) )٩٦ ���ض أي ;!�( 

•          �(!) pJ!��� إ%��ز ا�30" "�ت �� ا�"+��� ا) M����ف � )�� (�� و��i        وا��0/  أ(#p،ا
�)�6� .ا

��� ه��pP ا�����ا�� ��!����� ��;��� ،    •) ���"�X!��و�3.���. ����6ت إ�����غ ا�" ��Jد وا�و���jف ا
�/0�����3آ� ا��!\�ه� أ;�م ا ����A. 

  
  دور النيابة العامة يف محاية ضحايا االجتار بالبشر خالل مرحلة احملاكمة: ًخامسا

  
��.(Jى ا� � %�H�� ا������3آ�� ه� ا�� ا��; � ��� ,�Pآ �( ) 2Xو� ،� ��!

"���(!�؛ وه� ;��J(� ;5 ا��Gاءات �06).ف ��z 3 أد�� ا�.(Jى �� �ً�، ;� "ا�30" 2 ا
 �" "3��, إ�� �"/� آM اP� و�).ف ،i03�0)� و;� آ�ن �� ;/�آ�ن ;!)� @. ;/3� ا

�()J@J; �� M/W�ا�د�� ��ز;� أ;� ��Gدا%� أن آ�%T : ا�JاA� � وا�"�% %J� �� ��U ،�(%= ا
�,، وأ;� �����اءة إن �� �J0ا�� ا�د�� ا���ز;� ��Gدا%�P� . ����3آ�� إ�هPا و���. :/��z ا

�0)�، و�".�� ا�د�� � )� %)���، و;�U 5 �". أ��N)� ا��8رع �أه� 0)� إذ � )� �30.د ;/ � ا
��%�ت+��� .T3����3آ�� ���X�)� ا�"+��� ا�� ا��; h �"+�ء دون ���:0/�ص �)� : و�0� 

~3; ���+A 7��N �ً� ��)� و�J� . 2اp، و��Gاءا�)� ��ا�!\�م "وA. �.د ا��8رع ;��
�M ;!)� ا�23 ": ا��)�;�����vاءا�)� ��JW� و(! �، و�Jا�i ا��Nاف � )� ��+)� ��+�، و
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 ،��JW8��!�8A� ا��� أن �!��A و�.�~ ;� �".م @.p ;5 أد��، و�.�� ا�"�@� هpP ا
 5; z�i �� ا�.(Jىو��06�� �(0 /� . ����3آ� � "وA. أ@4W ا��8رع (4 ا��

�j�:" ن أن ��0ح��@ ���, إP� ه.ف .Aإ��اءا�)�، و�� 5 ��� 0)�، و M/W� 4 أن، ��3ص (
��ن @ �j�: �W/و� ،p�\% �ى (�ض و�)J).���N Mف �� ا��0)�، وه.ف " �2 ا�.��ع"�

�!�� �"�@� آ� �� M�6��, إ�� إ���� آM اPأد%4 آ ��� ���, إP� z� � ،�ً� ��j ا�.(Jى �
� %J%�"��Jن إ�� ا�3" "� ا�JاA� � وا� �; . ����3آ��� z0و��"���!��و%�!� �i " ا�"+�ء ا

"��3�30" 2"�� hًا �A " 5) i+�ء ا�ا�"+�ة وه� : و�80�M ا�"+�ء ا��!��� ;A ."5+�ء ا
� J6ا �(!���� ا��!/� ا����� �� �8� M ا�"+�ء ا��!���، و�3��80� M ا� ،. �J� ا��!/� ا

�6��i � T ا�! ��� ا���;�، وآ��� اH; 3 3ً� إ� إذاj نJ�� � � ��!��  .ا
 T/% ."� ،�;���i � T ا�! ��� اH; 3 3ً� إ� إذاj � ��!���� ا�3��و� ��Jن ا%�"�د ا

��دة �4 أ%٢٦٩iا) � ��!��! ��� ���  أن �3+� أ�. أ(+�ء ا�:" ;J%�A 5ن ا��Gاءات ا
� ��!����3آ� ا��6ت ا� �;������i. اN �� M/Wو� ،i��� أن �6�7 أJAا�3��و��!� ". و(4 ا

�, ;� ����� � )� ;5 إ��اءات أو �/.ر ;5 أ���م P� �ً��� MXو�� ،MX�� �6��ذ�, أن ا%�"�د ا
�( � �H�; �;����5 ا�! ��� ا� ��6� . إذا ��4 ا) ��� !�ا��0 ��.ي و� �"0/� ا��0اك ��M H ا

 �0��6ت ا��� 7 ا� �� �( H�� 5 �0� ��3��، وإ%��� �( � 2X!� ع أوJ�.���ت أو اX�� )� ا
6�، . %\�ت � )� ا�.(Jى���� �Jj P�0رة ا J��� و�3���0. هPا ا���0اط إ�� آM ا%�"�د � M�

���3���, : وآM إ��اء �!6� إ�� اP� T�.% أو �اء ;���!��G ���3��أ�. أ(+��)� �vذا ا0%"T ا
�!�����  .�� 5 أن ��MH ا�! ��� أU!�ء هpP ا

 4���� @���3 ا����ر �� ا����ص (� �� �;���و�!�ء ( KAJ0� � i دور ا�! ��� ا
4 ا�!J3 ا��4) ����3آ�4 ;��� ا��0. دوره� إ� ���0 ا��0.�ل وا�30" 2 ا��0.ا�� وإ%��;:  

��ت ا�#ز;� أU!�ء %\� ا�"+     إ •X����0/� �.اء ا��� ا�3�����6(� ا�M/�W � )�� ،    � أ;�م ا 
�� ، وأد��� �J�U)�� ، وا�\��وف              ����وإ(.اد ;�ا���ت �!JXي (� (�ض واٍف �رآ�ن ا
�� أو ��6;� ا�+�ر  ����"� ���8(� ا�0��, ا� �j�:و ، �(� TN�0 أ����#��6ت ا�وا

   �%��������� ، و:J��Xرة ا���� �\!������� ا�M��WX ا���+3 � ، وإ����از ا�7����X ا) ، iN�8��%و 
   ��J"��� �AJ 7 أA/� اN5 –و �(0�� ١٢٦ أ����م ا�"��%Jن ر��A     ;7 ;�ا(��ة  –  (� ا

 �!6�4 ا�!J3 ا��٢٠٠٨4) � %.��  : �M�.�0 أ���م J%�Aن ا�MWX وا��"��Jت وا��Jال ا

�"��رة      -��"��J� ا��M�H إذا وT��A ;��5     �ي �������أن ا��3. ا�د4�% � ��hاد ��"�.ار ا
ـ� WNـM ، أو   ) w��� i إذا ار���)� أ�. وا�.�i أو ;5 �ـi ا���Jـ� أو ا���jJـ� (

 i أو آ�ن :�د;ً� (!�. ;�5            ) iX� i��J�6ل (i0\�#; 5 و��� i0 أو ;5 �أو ا
��دة ��!z ا �ً����رًا ١١٦( �".م ذآ�ه� إ(;  ( MWX�  .;J%�A 5ن ا

����/�درة ا�دوات  -� ���� ���Gل ا�����3����� ����� �����ا�� ا����C0#ل ا�����WNل ����� ا�(� 
       2��Lو ،���(!; i/��30������ وا�;��Jال ا��������06.;� ���� ار�����ب ا�وا�yت ا
ا�;�آ5 ;3ـM ار����)� ;.ة � �"M (5 �0� ا�)� ، وذ��, آ�i ;�7 (�.م اG:�#ل               

�ــ��ـ�دة   �;��5 " ) أ "  ;����رًا ١١٦( �J��"3ق ا�C ��� ���56 ا�! ��� إ(�ـ��ـ�ً� ���!z ا
 MWX� .J%�Aن ا

- �� ���� ا�:����ى ا ��0�!���/Jص ( )���� ����� J%����Aن ا��"�����Jت �AJ ���7 ا��"�����Jت ا
   �(�#C0ل وا��������WN��� ا�� ا�������ر������ ��6���!��� ����j���وا�"���Jا% 5 ا��!�� ���� ا

 �X����� .�)�وا���ا�� ا



١٧ 
 

��3آ��� ����� ا��H0!�ًء ;�5                 •���6ت ا� M��� ����3���� ;�5 اX� أن ��;���! ���� ا� 23�
����دة  ����6ت ا���0!�دًا �����/�١٦٩ا�M�j وه��J (#% ��� ا�ي ا�z!��� ���0  ;��5 ا�.���J0ر ا

!\�م ا���م             �)� ���� ;�ا(�ة �� ���3��! � إ� إذا �Aرت ا) ����3آ�4 أن ��6ت ا)
 ...واyداب

•            ��0��4 ا����� ا) � +"���0/� �!\� ا��� ا�3��! ��� ا���;� أن ���0ض �.ى ا� 23�
��ا; �J� .A))� د��ع ا   � O�� T%إذا آ� �3 +� �(0��i   5�; أو �!��ل �3 +�����/ 0)�    ا

Jآ)� أو �!JXي (4 �).�. أو ��ه � ;�5Xو� 

•             ~"!��ا��!��ـ� ���ا��ـ� ا���ـ�م ا�/ـ�درة �ـ� هـpP ا�"+��ـ� ، وا�X�ـ5 �����0!�ف أو ا
��م ا�"�%Jن – �63� ا��Jال –�� �W������ ا����م ا) . 
  

جماالت أخرى تضطلع فيها النيابة العامة بدور هام يف محاية الضحايا جماالت أخرى تضطلع فيها النيابة العامة بدور هام يف محاية الضحايا جماالت أخرى تضطلع فيها النيابة العامة بدور هام يف محاية الضحايا جماالت أخرى تضطلع فيها النيابة العامة بدور هام يف محاية الضحايا : : : : ًًًًسادساسادساسادساسادسا
        ::::ة حقوقهمة حقوقهمة حقوقهمة حقوقهموكفالوكفالوكفالوكفال

  

بإجابة مجيع طلبات التعاون اجلنائي الدويل بإجابة مجيع طلبات التعاون اجلنائي الدويل بإجابة مجيع طلبات التعاون اجلنائي الدويل بإجابة مجيع طلبات التعاون اجلنائي الدويل  النيابة العامة  النيابة العامة  النيابة العامة  النيابة العامة هذا وتقومهذا وتقومهذا وتقومهذا وتقوم �
ًًاملتعلقة مبكافحة جرمية االجتار باألشخاص وذلك استنادا إىلاملتعلقة مبكافحة جرمية االجتار باألشخاص وذلك استنادا إىلاملتعلقة مبكافحة جرمية االجتار باألشخاص وذلك استنادا إىلاملتعلقة مبكافحة جرمية االجتار باألشخاص وذلك استنادا إىل  املعاهدات التي  املعاهدات التي  املعاهدات التي  املعاهدات التي ًً

 املعاهدات  املعاهدات  املعاهدات  املعاهدات سواءسواءسواءسواء     هذا اcال هذا اcال هذا اcال هذا اcالقامت مصر باالنضمام والتصديق عليها يفقامت مصر باالنضمام والتصديق عليها يفقامت مصر باالنضمام والتصديق عليها يفقامت مصر باالنضمام والتصديق عليها يف
 Bilateralهدات ثنائية هدات ثنائية هدات ثنائية هدات ثنائية معامعامعامعا    ووووأأأأ    Multilateral treatiesمتعددة األطراف متعددة األطراف متعددة األطراف متعددة األطراف 

treaties      وذلك حىت يتسىن هلا القيام بدورها يف جمال مكافحة اجلرمية وذلك حىت يتسىن هلا القيام بدورها يف جمال مكافحة اجلرمية وذلك حىت يتسىن هلا القيام بدورها يف جمال مكافحة اجلرمية وذلك حىت يتسىن هلا القيام بدورها يف جمال مكافحة اجلرمية
وضبط اجلناة وعدم متكنهم من اإلفالت من وضبط اجلناة وعدم متكنهم من اإلفالت من وضبط اجلناة وعدم متكنهم من اإلفالت من وضبط اجلناة وعدم متكنهم من اإلفالت من ومحاية الضحايا ومحاية الضحايا ومحاية الضحايا ومحاية الضحايا حتقيق العدالة حتقيق العدالة حتقيق العدالة حتقيق العدالة وووو

 حالة عدم وجود معاهدات  حالة عدم وجود معاهدات  حالة عدم وجود معاهدات  حالة عدم وجود معاهدات حىت يف حىت يف حىت يف حىت يف وووو        ....العقاب cرد ختطيهم حلدود الدولةالعقاب cرد ختطيهم حلدود الدولةالعقاب cرد ختطيهم حلدود الدولةالعقاب cرد ختطيهم حلدود الدولة
بإجابة طلبات التعاون بإجابة طلبات التعاون بإجابة طلبات التعاون بإجابة طلبات التعاون     بة العامة تقوم بة العامة تقوم بة العامة تقوم بة العامة تقوم النياالنياالنياالنيافإن فإن فإن فإن األطراف األطراف األطراف األطراف ثنائية أو متعددة ثنائية أو متعددة ثنائية أو متعددة ثنائية أو متعددة 

على أساس مبدأ املعاملة باملثل أو مبدأ اcاملة الدولية على أساس مبدأ املعاملة باملثل أو مبدأ اcاملة الدولية على أساس مبدأ املعاملة باملثل أو مبدأ اcاملة الدولية على أساس مبدأ املعاملة باملثل أو مبدأ اcاملة الدولية اجلنائي الدويل اجلنائي الدويل اجلنائي الدويل اجلنائي الدويل 
 أو أمنها القومي أو النظام العام  أو أمنها القومي أو النظام العام  أو أمنها القومي أو النظام العام  أو أمنها القومي أو النظام العام ة الدولةة الدولةة الدولةة الدولةطاملا أنها ال تتعارض مع سيادطاملا أنها ال تتعارض مع سيادطاملا أنها ال تتعارض مع سيادطاملا أنها ال تتعارض مع سياد

  ....12الساري بهاالساري بهاالساري بهاالساري بهافيها أو النظام القانوني فيها أو النظام القانوني فيها أو النظام القانوني فيها أو النظام القانوني 

                                                 
 �v%�8ء ;�0� ا�0��ون ا�.و�� و ١٩٩٩ �6!� ١٨٨٤ أj.ر ا�!��� ا���م ا�"�ار ر�A �0�١٩/١٠/١٩٩٩ر��  12 

 %J�6����م و ر(��� ا�Gا P W!� 5- i�0��� �ً"3�0��ون -  ;�� �"�0����ل ا�! ��� ا���;� ا)=� �0��� و ��z0 ا
�� �(� :ا�"+��� ا�.و�� و �0�MH أه

-  5 ;����6 � ا�Extradition  
-  � ��!���M��6 ا����0د�� �� ا���6(.ة ا� Mutual legal) ا�%���ت ا�"+�� � ( ا

assistance in penal matters  
�3ــ�Jم ( -� ـ)� %"ـــM اTransfer of prisoners`  
��ا�� و;/ــ�در�)�  -���8و(ـ� ��30/#ت L � ا�4 ا) �W30� Seizure andا

forfeiture of illicit proceeds of crimes  
  Recognition of foreign penal judgmentsا�(�0ا�ــ �����ــ�م ا��!�� � ا��!� �  -
-  � ��!��  M"%Transfer of criminal procedures أو �M�J3 ا��Gاءات ا
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و تفعيل أحكام التعاون و تفعيل أحكام التعاون و تفعيل أحكام التعاون و تفعيل أحكام التعاون هذا وتسعى النيابة العامة يف الوقت الراهن حنهذا وتسعى النيابة العامة يف الوقت الراهن حنهذا وتسعى النيابة العامة يف الوقت الراهن حنهذا وتسعى النيابة العامة يف الوقت الراهن حن �
 الواردة يف  الواردة يف  الواردة يف  الواردة يف - وخاصة يف جمال تسليم اcرمني واسرتداد املوجودات  وخاصة يف جمال تسليم اcرمني واسرتداد املوجودات  وخاصة يف جمال تسليم اcرمني واسرتداد املوجودات  وخاصة يف جمال تسليم اcرمني واسرتداد املوجودات -الدويل الدويل الدويل الدويل 

االتفاقيات متعددة األطراف التي قامت بالتصديق أو االنضمام إليها مثل االتفاقيات متعددة األطراف التي قامت بالتصديق أو االنضمام إليها مثل االتفاقيات متعددة األطراف التي قامت بالتصديق أو االنضمام إليها مثل االتفاقيات متعددة األطراف التي قامت بالتصديق أو االنضمام إليها مثل 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها، 

ملكافحة الفساد وذلك عن طريق االستناد إىل نصوص ملكافحة الفساد وذلك عن طريق االستناد إىل نصوص ملكافحة الفساد وذلك عن طريق االستناد إىل نصوص ملكافحة الفساد وذلك عن طريق االستناد إىل نصوص واتفاقية األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة 
تلك االتفاقيات وتضمينها يف طلبات التسليم واملساعدات القضائية التي تلك االتفاقيات وتضمينها يف طلبات التسليم واملساعدات القضائية التي تلك االتفاقيات وتضمينها يف طلبات التسليم واملساعدات القضائية التي تلك االتفاقيات وتضمينها يف طلبات التسليم واملساعدات القضائية التي 
تتقدم بها مصر إىل دول ال تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون تتقدم بها مصر إىل دول ال تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون تتقدم بها مصر إىل دول ال تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون تتقدم بها مصر إىل دول ال تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون 

 ....القضائي الدويلالقضائي الدويلالقضائي الدويلالقضائي الدويل
  

 يف العديد من  يف العديد من  يف العديد من  يف العديد من قامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات القضائية املختصةقامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات القضائية املختصةقامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات القضائية املختصةقامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات القضائية املختصة �
 حيث قامت النيابة العامة  حيث قامت النيابة العامة  حيث قامت النيابة العامة  حيث قامت النيابة العامة جرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصبلدان العامل ملكافحة بلدان العامل ملكافحة بلدان العامل ملكافحة بلدان العامل ملكافحة 

من قانون من قانون من قانون من قانون ) ) ) ) ٣٣٣٣((((بتحريك اإلجراءات اجلنائية بصورة فعالة إعماال لنص املادة بتحريك اإلجراءات اجلنائية بصورة فعالة إعماال لنص املادة بتحريك اإلجراءات اجلنائية بصورة فعالة إعماال لنص املادة بتحريك اإلجراءات اجلنائية بصورة فعالة إعماال لنص املادة 
ان ان ان ان ــــــــــــــــــــرمية بغض النظر عن املكرمية بغض النظر عن املكرمية بغض النظر عن املكرمية بغض النظر عن املكتلك اجلتلك اجلتلك اجلتلك اجلالعقوبات املصري جتاه مرتكبي العقوبات املصري جتاه مرتكبي العقوبات املصري جتاه مرتكبي العقوبات املصري جتاه مرتكبي 

  .رميةرميةرميةرميةــــــــــــعت فيه اجلعت فيه اجلعت فيه اجلعت فيه اجلــــــــــــذي وقذي وقذي وقذي وقــــــــالالالال
 

نيابة العامة على االستفادة من التجارب الناجحة للدول يف جمال نيابة العامة على االستفادة من التجارب الناجحة للدول يف جمال نيابة العامة على االستفادة من التجارب الناجحة للدول يف جمال نيابة العامة على االستفادة من التجارب الناجحة للدول يف جمال حترص الحترص الحترص الحترص ال �
 ، واملشاركة الفعالة يف كافة االجتماعات  ، واملشاركة الفعالة يف كافة االجتماعات  ، واملشاركة الفعالة يف كافة االجتماعات  ، واملشاركة الفعالة يف كافة االجتماعات جرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصجرمية االجتار باألشخاصمكافحة مكافحة مكافحة مكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي قد تناقش التي قد تناقش التي قد تناقش التي قد تناقش واإلقليمية واإلقليمية واإلقليمية واإلقليمية واملؤمترات الدولية واملؤمترات الدولية واملؤمترات الدولية واملؤمترات الدولية 
cوخاصة مؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة اcوخاصة مؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة اcوخاصة مؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة اc13رمنيرمنيرمنيرمنيوخاصة مؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة ا. 
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��8رآ� ��� : 
-  ����;"���6"��� ا�����M و ا���� i و : ا����ر �� ا���اد ��Lاض ا��C0#ل �� ا��; ��;�3آ

���3+� ���� ا�;5 و ا�0��ون ا�ورو�� �� �  !� �J;4" �3" 2 ا��.ا\!; i0� ١٧ – ١٦ا�Pي %\
 ����J%٢٠٠٦. 

�30.ة  -��0� ا�;� ا; i����3� ا����ر �� ا���اد ا�Pي %\�� � ��������درة ا�;!0.ى �  !� ا���ص ��
��6 :#ل ا��0Wة ;5 !��� �����0اك ;7 وزارة :�ر� � دو�� ا������.رات وا�١٣ 4� ���ا�� ١٥إ

٢٠٠٨  
-  ����8رآ� �� ��%�;� ا�hا�� ا�.و� � ��30.ة ا�;��� International Visitorا����Jت ا

Program و���دل � �JAJف (4 ا����0� ا�;��� � ��30.ة ا�;����0��ون ;7 ��J;� ا����Jت ا�� 
 �;���;Pآ�ة ا����ات �� ;��ل ;���3� ا����ر ������ص و����� ا�+���3 وA. أ(.ت ا�! ��� ا

 �(���8رآ� �� ا���%�;� أ%K ا�Pآ� و�� إر�����W06دة ;5 ا� � �8=ن أه� ا�jJ0 �ت وا�.روس ا /W�
  إ�4 وزار�� ا��.ل وا���ر� �



١٩ 
 

( ( ( ( اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة  �
    التيالتيالتيالتي    ضمن املوضوعاتضمن املوضوعاتضمن املوضوعاتضمن املوضوعات) ) ) ) وخاصة مكافحة االجتار يف البشر ومحاية الضحاياوخاصة مكافحة االجتار يف البشر ومحاية الضحاياوخاصة مكافحة االجتار يف البشر ومحاية الضحاياوخاصة مكافحة االجتار يف البشر ومحاية الضحايا

ًً وتطبيقا لذلك قامت النيابة العامة  وتطبيقا لذلك قامت النيابة العامة  وتطبيقا لذلك قامت النيابة العامة  وتطبيقا لذلك قامت النيابة العامة يتدرب عليها رجال النيابة العامةيتدرب عليها رجال النيابة العامةيتدرب عليها رجال النيابة العامةيتدرب عليها رجال النيابة العامة ًً

باجلرمية واملخدرات باجلرمية واملخدرات باجلرمية واملخدرات باجلرمية واملخدرات كل من مكتب األمم املتحدة املعىن كل من مكتب األمم املتحدة املعىن كل من مكتب األمم املتحدة املعىن كل من مكتب األمم املتحدة املعىن باالشرتاك مع باالشرتاك مع باالشرتاك مع باالشرتاك مع 
UNODCاإلمنائياإلمنائياإلمنائياإلمنائي املتحدة  املتحدة  املتحدة  املتحدة األمماألمماألمماألممبرنامج برنامج برنامج برنامج  و و و و    UNDP /  /  /  / POGAR     بتنظيم بتنظيم بتنظيم بتنظيم

 شارك فيها خنبة من  شارك فيها خنبة من  شارك فيها خنبة من  شارك فيها خنبة من العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العملالعديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العملالعديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العملالعديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل
 .14رجال النيابة العامة حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدودرجال النيابة العامة حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدودرجال النيابة العامة حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدودرجال النيابة العامة حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود

 
  

نسيقية ملكافحة نسيقية ملكافحة نسيقية ملكافحة نسيقية ملكافحة إن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل يف اللجنة الوطنية التإن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل يف اللجنة الوطنية التإن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل يف اللجنة الوطنية التإن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل يف اللجنة الوطنية الت �
    ١٥٨٤١٥٨٤١٥٨٤١٥٨٤ومنع االجتار يف األفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس جملس الوزراء رقم ومنع االجتار يف األفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس جملس الوزراء رقم ومنع االجتار يف األفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس جملس الوزراء رقم ومنع االجتار يف األفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

  . . . .٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة لسنة لسنة 
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 5 C06���J"Wد�5 وا�  The International Centre for Missing and Exploited Childrenا
أ(��ل ا�30" 2 وا�د(�ء �� ��ا�� ا����ر �� " �0!\ � %.وة ��8رك � )� أ(+�ء ا�! ��� ا���;ـ� ;J@J()ــــ� 

� J ١٧ إ�4 ١٤:#ل ا��0Wة ;5 " ا��WNل J� ٢٠٠٨� ��+"�.را��ت ا� �;J"���آh ا��� .  


