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وضع هذا الدليل مببادرة من معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت وبدعم 

من السفارة الربيطانية يف لبنان وصاغته لجنة مؤلفة من ممثلني عن :

 وزارة العدل، القايض سامر يونس 	 

وزارة الداخلية والبلديات، املقّدم زياد قائدبيه 	 

وزارة الشؤون اإلجتامعية، السيدتان عبري عبد الصمد وجوسلني قالوش 	 

وزارة العمل، السيدة مارلني عطالّله 	 

املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، املقّدم إييل األسمر 	 

املديرية العامة لألمن العام، املقّدم بيار أيب رعد والنقيب طالل يوسف 	 

املجلس األعىل للطفولة، السيدة سناء عواضة	 

معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت، املحامية إليزابيت زخريا سيويف	 

لجنة الصياغة
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عرب  املنظّمة  الجرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية  إىل  لبنان  إنضّم   ،2005 العام  يف 

الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرّب والبحر والجّو املكّمل لها 

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال امللحق بها.

األطفال  بيع  بشأن  اإلختياري  الربوتوكول  عىل   2002 العام  يف  صادق  قد  لبنان  وكان 

واستغاللهم يف البغاء ويف املواد اإلباحية امللحق بإتفاقية حقوق الطفل. 

اإلتجار  جرمية  »مبعاقبة  املتعلق   2011/164 رقم  القانون  صدر   ،2011 آب   24 يف 

باألشخاص« )نرش يف الجريدة الرسمية يف األول من أيلول 2011(، فكان مبثابة الخطوة 

األوىل يف مسرية مكافحة ظاهرة اإلتجار باألشخاص.

 مقدمـــــــة
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ومببادرة من معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت وقسم الدياكونيا والعدالة 

اإلجتامعية يف مجلس كنائس الرشق األوسط، وبنتيجة أعامل املؤمتر حول »جرمية اإلتجار 

بالبرش: من النص الترشيعي إىل التطبيق« الذي انعقد يف 14 و15 حزيران 2012 يف بيت 

املحامي، ُوضعت إسرتاتيجية عامة ملكافحة جرمية اإلتجار باألشخاص.

 

تضّمنت اإلسرتاتيجية املحاور األربعة التالية:

1- الوقاية

2- املالحقة وإجراءات التحقيق واملعاقبة

3- مساعدة الضحية وحاميتها 

4- املراقبة واملتابعة املستمرة

محورها  يف  العامة  لإلسرتاتيجية  أوىل  تنفيذية  كخطوة  العميل  الدليل  هذا  إصدار  يأيت 

األول.
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أهداف الدليل

1- التوعية ونرش املعرفة مبفهوم اإلتجار باألشخاص والحاالت التي يحصل فيها.

2- تعزيز ثقافة مناهضة اإلتجار باألشخاص. 

3- تنمية الحّس باملسؤولية لدى كل فرد يف املجتمع للمساهمة يف التصدي لظاهرة 

اإلتجار باألشخاص.
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اإلتجار باألشخاص جرمية يعاقب عليها القانون اللبناين، وهو وفق التعريف الوارد 

يف القانون رقم 2011/164:

اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، 

بواسطة:

التهديد بالقوة أو استعاملها	 

أو اإلختطاف 	 

أو الخداع	 

أو استغالل السلطة أو حالة الضعف	 

أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا	 

أو استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر	 

بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغري.

ال يعتد مبوافقة املجني عليه يف حال استعامل أي من الوسائل املذكورة أعاله. 

1. ما هو اإلتجار

 باألشـــخــاص؟
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اإلستغالل هو إرغام شخص عىل اإلشرتاك يف أي من األفعال التالية:

أفعال يعاقب عليها القانون	 

الدعارة أو إستغالل دعارة الغري	 

اإلستغالل الجنيس	 

التسّول	 

اإلسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرّق	 

العمل القرسي أو اإللزامي	 

تجنيد األطفال1 الستخدامهم يف النزاعات املسلحة	 

التورط القرسي يف األعامل اإلرهابية 	 

نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجني عليه	 

)1( الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من العمر، وفق ما ورد 
يف املادة األوىل من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف 20 ترشين الثاين 1989

2. ما هو

 اإلستغالل؟
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أّي شخص طبيعي، أيا كان جنسه أو جنسيته أو عمره، ُوجد يف أي من الحاالت 

التي اعتربها القانون اتجاراً باألشخاص2.

بالنسبة للضحايا األطفال، إّن مجرد اجتذابهم أو نقلهم أو استقبالهم أو إحتجازهم 

أو تقديم املأوى لهم بغرض اإلستغالل3 يؤلّف إتجاراً باألشخاص ولو مل يرتافق بأي 

من الوسائل املعّددة يف القانون4.

)2( املادة 1/586 من القانون 2011/164 

)3( مراجعة الصفحة 11 من الدليل

)4( كالتهديد بالقوة، اإلختطاف، الخداع،...

3. من هم ضحايا

 اإلتجار باألشخاص؟
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اإلتجار باألشخاص جرمية منظّمة عرب وطنية، تبدأ يف بلد املنشأ للضحية وتتواىل 

فصولها يف بلد العبور وتكتمل يف بلد اإلستقبال.

لكن اإلتجار باألشخاص ميكن أن يحصل وتكتمل عنارصه يف البلد الذي تنتمي إليه 

الضحية أو تتواجد عىل اراضيه.

4. أين يحصل اإلتجار

 بــاألشخــاص؟
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5. من هم املتاجرون

 بــاألشخـــاص؟

املتحدة  األمم  مفوضية  تعريف  )5(مراجعة 
الكتيّب  يف  الوارد  اإلنسان  لحقوق  السامية 
فيام  بها  املوىص  التوجيهية  املبادئ  حول 

يتعلق بحقوق اإلنسان واإلتجار باألشخاص.

املتاجرون باألشخاص هم الذين يقومون :

بتجنيد أو بنقل الضحية املتجر بها	 

أو يسيطرون عليها	 

أو يبقون عليها قيد اإلستغالل	 

أو ينتفعون بصورة مبارشة أو غري مبارشة من اإلتجار بها 5 .	 
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من  اإلعتقال  اللبناين  القانون  مبوجب  عقوبتها  جناية،  باألشخاص  اإلتجار  جرمية 

خمس سنوات حتى خمس عرشة سنة والغرامة من مئة ضعف إىل ستامية ضعف 

الحّد األدىن الرسمي لألجور.

تشّدد العقوبة:

املحرض عليها موظفاً 	  أو  فيها  املتدخل  أو  الرشيك  أو  الجرمية  فاعل  كان  إذا 

عاماً، أو شخصاً مكلّفاً بخدمة عامة، أو مدير مكتب إستخدام أو عامالً فيه، أو 

إذا كان أحد أصول املجني عليه

إذا ارتكبت الجرمية بفعل جامعة من شخصني أو أكرث ترتكب أفعاال جرمية يف 	 

لبنان أو يف أكرث من دولة

إذا تناولت الجرمية أكرث من مجني عليه	 

إذا انطوى الجرم عىل أذى خطري للضحية أو أّدى إىل تعرّضها ملرض يهّدد حياتها 	 

بحالة  أو إىل وفاتها مبا يف ذلك اإلنتحار، أو إذا تناول الجرم طفالً، أو شخصاً 

ضعف كاملرأة الحامل، أو املعوقني جسدياً أو عقليا.ً

6. ما هي عقوبة جرمية  

 اإلتجار باألشخاص؟
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عىل كّل من يعلم بحالة إتجار باألشخاص إبالغ السلطات املختّصة:

النيابة العامة يف كل محافظة	 

املديرية العامة لقوى األمن الداخيل  112	 

املديرية العامة لألمن العام              1717	 

 	1714 وزارة الشؤون اإلجتامعية   

 	1740 وزارة العمل    
 	)01( 540 114              

7. هل يجب اإلبالغ 

عن اإلتجار باألشخاص؟
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يف  عليها  معاقب  أفعال  ارتكاب  عىل  أُرِغمت  أنها  يثبت  التي  الضحية  تُعاقب  ال 

القانون، أو أنها خالفت رشوط اإلقامة أو العمل إذا كانت أجنبية.

يعود لقايض التحقيق أو القايض الناظر يف ملف الدعوى أن يجيز للضحية األجنبية 

اإلقامة يف لبنان خالل املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق6.

8. هل تسأل الضحية عن 

 مخالفتها للقانون؟

)6( املادة 8/586 من القانون 2011/164
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وجمعيات  مؤسسات  لها  تقدمها  التي  والحامية  املساعدة  من  الضحية  تستفيد 

متخّصصة تحال إليها بقرار قضايئ7. 

تصادر األموال املتأتية عن جرائم اإلتجار باألشخاص وتودع يف حساب خاص لدى 

وزارة الشؤون اإلجتامعية ملساعدة الضحايا8.

)7( املادة 9/586 من القانون 2011/164

)8( املادة 10/586 من القانون 2011/164

9. هل تستفيد الضحية

 من أية مساعدة؟
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العام  يف  متّت،  الداخيل،  األمن  لقوى  العامة  املديرية  عن  الصادرة  الجداول  وفق 

2013، مالحقة 24 متاجراً باألشخاص وبلغ عدد الضحايا 27 ضحية من جنسيات 

والفتيـات  النساء  من  الضحايــا  هذه  معظــم  القيـد،  مكتومي  من  أو  مختلفة 

القارصات. 

10. هل من اتجار

 باألشخاص يف لبنان؟
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القـــانــــون 2011/164

»معاقبة جرمية اإلتجار باألشخاص«

ملحـــق
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املادة األوىل 
يضاف إىل الباب الثامن من الكتاب الثاين من قانون العقوبات الفصل الجديد التايل:

الفصل الثالث االتجار باألشخاص
املادة 586 )1(: 

- »االتجار باألشخاص« هو:
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له:

استغالل  او  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استعاملها،  أو  بالقوة  التهديد  بواسطة  أ ( 
أو  مزايا،  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  إعطاء  أو  الضعف،  حالة  استغالل  أو  السلطة 

استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر.
ب( بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغري.

ال يُعتّد مبوافقة املجني عليه يف حال استعامل أي من الوسائل املبينة يف هذه املادة.

-»ضحية االتجار«:
موضوع  كان  ممن  طبيعي  شخص  أي  تعني  االتجار«  »ضحية  القانون،  هذا  ألغراض 
اتجار باألشخاص، أو ممن تعترب السلطات املختصة عىل نحو معقول بأنه ضحية اتجار 
باألشخاص، برصف النظر عاّم إذا كان مرتكب الجرم قد ُعرِفت هويته أو قُِبَض عليه أو 

ُحوكم أو أُدين.
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يعترب استغالالً وفقاً ألحكام هذه املادة إرغام شخص عىل االشرتاك يف أّي من األفعال التالية:
أ (    أفعال يعاقب عليها القانون.

ب ( الدعارة، أو استغالل دعارة الغري.
ج (  االستغالل الجنيس.

د(   التسّول.
هـ( االسرتقاق، أو املامرسات الشبيهة بالرق.

و(   العمل القرسي أو اإللزامي.
ز(   مبا يف ذلك تجنيد األطفال القرسي أو اإللزامي الستخدامهم يف النزاعات املسلحة.

ح(  التورط القرسي يف األعامل اإلرهابية.
ط(  نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجنى عليه.

أو أي  القانوين  أو وصيّه  أو أحد أصوله  باالعتبار موافقة املجنى عليه  - ال تؤخذ 
شخص آخر ميارس عليه سلطة رشعية أو فعلية عىل االستغالل املنوي ارتكابه املبنّي 

يف هذه الفقرة.

- يعترب اجتذاب املجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم املأوى له، 
لغرض االستغالل  بالنسبة ملن هم دون سن الثامنة عرشة، اتجاراً باألشخاص، حتى 
يف حال مل يرتافق ذلك مع استعامل أي من الوسائل املبينة يف الفقرة )1( )ب( من 

هذه املادة. 
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املادة 586 )2(: 
يعاقب عىل الجرمية املنصوص عليها يف املادة 586 )1(، وفقاً ملا ييل:

1- باالعتقال ملدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إىل مئتي ضعف الحد 
األدىن الرسمي لألجور يف حال متّت هذه األفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع 

أخرى أو الوعد مبنحها أو تلقيها.
ثالمثائة  إىل  ضعفاً  وخمسني  مئة  من  وبالغرامة  سنوات،  سبع  ملدة  باالعتقال   -2
ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور يف حال متّت هذه األفعال باستعامل الخداع أو 
العنف أو أعامل الشدة أو التهديد أو رصف النفوذ عىل املجنى عليه أو أحد أفراد 

عائلته.

املادة 586 )3(: 
يعاقب باالعتقال ملدة عرش سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إىل أربعامئة ضعف 
الحد األدىن الرسمي لألجور يف حال كان فاعل الجرمية املنصوص عليها يف املادة 586 

)1( أو الرشيك أو املتدخل فيها أو املحرّض عليها:
1- موظفاً عاماً أو أي شخص مكلفاً بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عامالً 

فيه.
2- أحد أصول املجنى عليه، رشعياً كان أو غري رشعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي 

شخص ميارس عليه سلطة رشعية أو فعلية مبارشة أو غري مبارشة.
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املادة 586 )4(: 
يعاقب باالعتقال ملدة خمس عرشة سنة، وبالغرامة من ثالمثائة ضعف إىل ستامئة 

ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور إذا ارتُكبت الجرمية املنصوص عليها يف املادة  586 )1(:
1- بفعل جامعة، من شخصني أو اكرث، ترتكب أفعاالً جرمية سواء يف لبنان أو يف 

أكرث من دولة.
2- إذا تناولت الجرمية أكرث من مجنى عليه.

املادة 586 )5(:
يف حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقَب عىل األفعال الجرمية الواردة يف املادة 
586 )1( بالحبس من عرش سنوات إىل اثنتي عرشة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف 

إىل أربعامئة ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور:
أ ( حني ينطوي الجرم عىل أذى خطري للضحية أو لشخص آخر أو عىل وفاة الضحية 

أو شخص آخر، مبا يف ذلك الوفاة الناتجة عن االنتحار.
ب ( حني يتعلق الجرم بشخص يف حالة استضعاف بصفة خاصة، مبا يف ذلك املرأة الحامل. 
ذلك  يف  مبا  حياته،  يهدد  مبرض  لإلصابة  الضحية  الشخص  الجرم  يُعرّض  حني  ج( 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(.
د( حني يكون الضحية معّوقاً جسدياً أو عقلياً.

هـ( حني يكون الضحية دون الثامنة عرشة من عمره. 
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املادة 586 )6(:
يعفى من العقوبات كل من بادر إىل إبالغ السلطة اإلدارية أو القضائية عن الجرائم 
املنصوص عليها يف هذا الفصل وزّودها مبعلومات أتاحت إما كشف الجرمية قبل 
وقوعها وإما القبض عىل مرتكبيها أو رشكاء أو متدخلني فيها أو محرّضني عليها إذا 
مل يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤوالً بصفته مرتكب الجرمية املبينة يف املادة 

.)1( 586
 

املادة 586 )7(:
الجرائم  اقرتاف  بعد  املختصة،  السلطات  زّود  من  املخفف  العذر  من  يستفيد 

املنصوص عليها يف هذا الفصل مبعلومات أتاحت منع متاديها.

املادة 586 )8(:
يعفى من العقاب املجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم عىل ارتكاب أفعال معاقب 

عليها يف القانون أو خالف رشوط اإلقامة أو العمل.
يجوز لقايض التحقيق أو القايض الناظر يف ملف الدعوى، مبوجب قرار يصدره، أن 

يجيز للمجنى عليه اإلقامة يف لبنان خالل املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.
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املادة 586 )9(:
لتقديم  متخصصة  جمعيات  أو  مؤسسات  مع  اتفاقات  يعقد  أن  العدل  لوزير 

املساعدة والحامية لضحايا الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل.
تقديم  وأصول  والجمعيات  املؤسسات  هذه  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  تحدد 

املساعدة والحامية مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزير العدل.

املادة 586 )10(:
تصادر املبالغ املتأتية عن الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل وتودع يف حساب 

خاص يف وزارة الشؤون االجتامعية ملساعدة ضحايا هذه الجرائم. 
تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء، بناًء عىل اقرتاح وزير الشؤون االجتامعية، 

األنظمة العائدة للحساب.

املادة 586 )11(:
تكون املحاكم اللبنانية مختصة يف حال ارتكاب أي من األفعال املكّونة للجرمية عىل 

األرايض اللبنانية.
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املادة الثانية
عنهام  ويستعاض  العقوبات  قانون  من   525 و   524 املادتني  من  كل  نص  يلغى 

بالنصني التاليني:

»املادة 524 )الجديدة(:
األدىن  الحد  قيمة  نصف  عن  تنقص  ال  وبغرامة  األقل  عىل  سنة  بالحبس  يعاقب 
الرسمي لألجور من أقدم إرضاًء ألهواء الغري عىل إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص 

برضاه.«

»املادة 525 )الجديدة(:
األدىن  الحد  بالحبس من شهرين إىل سنتني وبالغرامة من ُعرش إىل قيمة  يعاقب 
له عليه يف  عنه بسبب دين  استبقاء شخص رغامً  أقدم عىل  الرسمي لألجور من 

بيت الفجور.«

املادة الثالثة:
1- تلغى عبارة »أو حمله عىل ارتكابه« من نص املادتني 508 و 509 من قانون العقوبات.
2- تلغى عبارة »أو يحمله عىل ارتكابه« من نص املادة 510 من قانون العقوبات.
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املادة الرابعة:
يعاقب األشخاص املالحقون، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، مبقتىض أحكام املادتني 
524 و 525 من قانون العقوبات، بالعقوبات املنصوص عليها يف هاتني املادتني قبل 

تعديلهام مبوجب هذا القانون. 

املادة الخامسة: 
يضاف بعد القسم السابع من قانون أصول املحاكامت الجزائية القسم الجديد التايل:

القسم السابع مكرر يف إجراءات الحامية يف جرمية االتجار باألشخاص

املادة 370 )2(:
إفادة شخص يحوز عىل معلومات، بصفة  التحقيق، أن يقرر االستامع إىل  لقايض 
شاهد، دون أن يتضمن املحرض هوية الشخص املُستََمع إليه يف حال توافر الرشطني 

التاليني:
بعقوبات  عليها  معاقب  التحقيق،  موضوع  باألشخاص،  االتجار  جرمية  تكون   -1

جنائية ال تقل عن االعتقال ملدة خمس سنوات.
2- أن يخىش أن يرتتب عىل اإلدالء مبعلومات حول الجرمية تهديداً لحياة أو سالمة 

الشخص املستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.
يجب أن يكون القرار معلالً وأن يتضمن األسباب الواقعية واملادية التي استند عليها 

إلصداره.
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يودع  القضية،  ملف  إىل  يضم  ال  وعنوانه يف محرض خاص،  الشخص  تدّون هوية 
ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.

املادة 370 )3(:
للمدعى عليه أن يطلب من القايض الواضع يده عىل القضية كشف هوية املُستََمع 
إليه وفقاً ألحكام املادة السابقة، يف حال اعترب أن هذا اإلجراء أسايس ملامرسة حقوق 

الدفاع.
يقرر القايض، إذا تبني له أن رشوط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية رشط موافقة 

الشخص املعني عىل ذلك إما إبطال املحرض املنظم وفقاً ألحكام املادة 370 )2(.

املادة 370 )4(:
املادة 370  إليه وفقاً ألحكام  املُستََمع  للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص 
)2(، ويف هذه الحالة يعود للقايض أن يقرر االستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا 

الشخص غري قابل للتحديد.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه املادة مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناًء عىل 

اقرتاح وزير العدل.
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املادة 370 )5(:
ال يجوز أن يقترص التجريم عىل إفادة الشخص املُستََمع إليه وفقاً ألحكام املادة 

.)2( 370

املادة 370 )6(:
يعاقب من أفىش معلومات حول إجراءات الحامية املنصوص عليها يف هذا القسم 
بالحبس من سنتني إىل ثالث سنوات وبالغرامة من عرشين مليون إىل ثالثني مليون 

لرية لبنانية.

املادة السادسة
يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.



Cجميع الحقوق محفوظة


