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 تمهيد:
ال شؾ أف ظاىرة االتجار بالبشر تعد أحد صكر االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف، كصنفت 
جرائـ االتجار بالبشر ككنيا جريمة عابرة لمحدكد الدكلية، مما يستكجب تضافر الجيكد الدكلية 

كما يتخمميا مف ظاىرة بمنظكرىا الحديث اللمكافحتيا، كقد اىتـ المجتمع الدكلي بإشكالية انتشار تمؾ 
 جرائـ متنكعة كمتشابكة كعبلقاتيا بشبكات مف المجرميف تتأثر بيا دكؿ مختمفة كشعكب متنكعة.

ذات طبيعة خاصة تختمؼ عف الجرائـ االعتيادية  "غير تقميدية"فتعتبر جرائـ االتجار بالبشر 
نيف المادم كالمعنكم كىك االستغبلؿ إضافة لمركخاص القصد ال أك التقميدية فيي تتطمب تكافر عنصر

، كما تككف بطبيعتيا " ماكىلمجريمة  رادة لتحقيؽ الجـر مف خبلؿ سمسمة مف األفعاؿ  متسمسمة"العمـ كا 
غمب المستضعفيف مف النساء كاألطفاؿ كتشكؿ كؿ تمؾ األفعاؿ اإلجرامية المتعاقبة تستيدؼ في األ

فعبارة االتجار بالبشر ىك مجرد  ركبة"مجريمة مستقمة، كما أنيا تختمؼ عف الجرائـ األخرل بأنيا "
فتشكؿ أفعاؿ االتجار بالبشر  "منظمة"كصؼ عاـ يطمؽ عمى عدد مف الجرائـ، كتقـك أيضان عمى التنظيـ 

 طائفة جديدة مف الجرائـ المستحدثة تندرج غالبان في إطار الجريمة المنظمة.
 "التعبئة"ك ايكاؤىـ أك استقباليـ ىي "تجنيد أشخاص كنقميـ أك تنقيميـ أ االتجار بالبشركجريمة 

بكاسطة التيديد بالقكة أك استعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع 
لنيؿ  "الوسائل"أك استغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة الضعؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا 

كحد أدنى، استغبلؿ  االستغاللرض االستغبلؿ. كيشمؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغ
الخدمة قسران، أك االسترقاؽ أك الممارسات  أكدعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، أك السخرة 

 . كفيما يخص التجارة باألطفاؿ فبل يشترط الكسائؿ. (1)الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء"
اإلجراـ المنظـ كشكبلن كاسع أنشطة  التجار بالبشر أنيا تمثؿ نشاطان آثمان مفا (2)كخطكرة جرائـ

االنتشار مف أشكاؿ الرؽ كالممارسات الشبيية بالرؽ، كخطكرة ىذا النكع مف اإلجراـ أنو يحط مف كرامة 
اإلنساف كقد يؤدم إلى اإليذاء البدني كالنفسي كيصؿ في بعض األحياف إلى حد المكت، كمف أسكأ 

الزكاج أك بغرض استخداميـ في األغراض الجنسية أك العمؿ القسرم  كاألطفاؿره االتجار بالنساء صك 
القسرم أك غير ذلؾ مف أشكاؿ االستغبلؿ األخرل، كالزيادة المطردة في انتشار مثؿ تمؾ الجرائـ في 

مكتسبة كباعتبارىا خيرة نتيجة لما ينطكم عميو ىذه الجرائـ مف ارتفاع بالغ في األرباح الالسنكات األ
 .  سمعة كغير مكمفة تجارة مربحة تستخدـ البشر

 

 الجهود والمعايير الدولية: 
تشكؿ التشريعات الدكلية عمى الصعيد العالمي كاإلقميمي لجرائـ االتجار بالبشر أحد أىـ الجيكد 

الجانب كعادة ما يتبعيا الدكلية لمكاجية ىذه الجرائـ، فقد تـ إبراـ العديد مف المعاىدات كالمكاثيؽ بيذا 

                                                           

 0222بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص الذي مت اعتماده يف العام ( 1)
ئم االجتار بالبشر يف االتفاقيات الدولية والقانون املستشار عادل ماجد "حتديات التحقيق يف جرائم االجتار بالبشر" ، "مكافحة جرا (0)

  الوطين"، معهد التدريب والدراسات
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برتكككؿ مكمؿ ليا، كأف بعضيا قد تخصص تحديدان بمكضكع االتجار بالبشر، كقد تضمنت بعض 
المعاىدات قكاعد قانكنية نظمت مكضكع االتجار بالبشر، فضبلن عف جيكد منظمة األمـ المتحدة 

 كككاالتيا المتخصصة في مكافحة االتجار بالبشر.
ي لحقكؽ اإلنساف بكصفو الكثيقة األعمى في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كقد حرص اإلعبلف العالم

كمتساكيف في الكرامة كالحقكؽ" كفي مادتو الرابعة  ان "يكلد جميع الناس أحرار  أف في مادتو األكلى عمى
"، بكافة أكضاعيماالرقيؽ  ةتجار االسترقاؽ ك كيحظر أم شخص،  ك استعبادأ"ال يجكز استرقاؽ أف عمى 

ال يجكز استرقاؽ "أنو  عمىالدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية في مادتو الثامنة د يكما نص الع
ال يجكز إكراه أحد ، ال يجكز إخضاع أحد لمعبكدية، أحد كيحظر الرؽ كاالتجار بالرقيؽ بجميع صكرىما

 عمى السخرة أك العمؿ اإللزامي".
 

 جهود األمم المتحدة: ( أ
ف إصدار المكاثيؽ كتبني العديد مف البرامج في ىذا الجانب كاف لجيكد منظمة األمـ المتحدة م

 مف خبلؿ أجيزتيا كككاالتيا المتخصصة منيا عمى سبيؿ المثاؿ:   دكر بارز في مكاجية ىذه الجرائـ،
  لمتبرعػات مػف أجػؿ مكافحػة أشػكاؿ الرؽ المعاصرة. االسػتئمانيصندكؽ األمـ المتحدة  
  منظمات تشارؾ بفاعمية في المسائؿ المتعمقة  10يتألؼ مف ك  (2006)الفريؽ المعني باليجرة

باليجرة الدكلية كما يتصؿ بيا، كيختص بتعزيز حقكؽ اإلنساف، كحقكؽ العماؿ كاألمف البشرم 
دارتيا، مع التركيز عمى حماية المياجريف كرفاىيـ، بما  كأبعاد العدالة الجنائية لحككمة اليجرة كا 

 .فييـ ضحايا االتجار بالبشر
  البرنامج العالمي لمكافحة االتجار بالبشرUN.GIFT  2007عاـ. 
  خطة عمؿ األمـ المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص: بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ

 .2010لسنة  64/293
   صندكؽ األمـ المتحدة اإلستئماني لمتبرع لضحايا االتجار بالبشر، كخاصة النساء منيـ كاألطفاؿ

 .2010ـ عا
 مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة لمكافحػة االتجار باألشػخاص كتيريب  استراتيجية

 .2012الميػػاجريف 
 

من أهم لمكافحة االتجار بالبشر  وأبرم المجتمع الدولي العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ( ب
 تمك الصكوك: 

 1910لرقيؽ األبيض لعاـ االتفاقية الدكلية لقمع االتجار با. 
  1926االتفاقية الخاصة بالرؽ كالبركتكككؿ المعدؿ لبلتفاقية عاـ . 
  1930اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية المتعمقة بالعمؿ الجبرم أك اإللزامي . 
  1956االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ . 
 1957ة العمؿ الدكلية المتعمقة بإلغاء السخرة اتفاقية منظم . 
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  1990لحماية حقكؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ االتفاقية الدكلية. 
  بشأف حظر أسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ. 1999لسنة  182اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ 
  2010قانكف األمـ المتحدة النمكذجي لمكافحة االتجار باألشخاص لعاـ. 

 وتعد أهم المواثيق الدولية في هذا الشأن:
نكفمبر/  15اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كالتي اعتمدت في  -1

 . 2004كالتي انضمت إلييا مصر في العاـ  2000تشريف ثاف 
حيز النفاذ كدخؿ  2000البركتكككؿ التكميمي لبلتفاقية كالمعركؼ باسـ "بركتكككؿ باليرمك" لعاـ  -2

 .2004، كانضمت مصر إلى البركتكككؿ في العاـ 2003عاـ 
البركتكككؿ التكميمي لبلتفاقية المتعمؽ بمكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك  -3

 .2004، كانضمت مصر إلى البركتكككؿ في العاـ 2000لعاـ 
في دكرتيا الستكف  2004ة في العاـ فضبلن عف اعتماد لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحد

 . "مقرران خاصان معنيان بمسألة االتجار بالبشر ال سيما النساء كاألطفاؿ"( بمكجبو تـ تعييف 110قراران )رقـ 
في  "المقرر الخاص المعني بحقكؽ اإلنساف لممياجريف"كما أنشأت لجنة حقكؽ اإلنساف كالية 

المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفاؿ "كالية  1990ت في العاـ أ. كذلؾ أنش1999العاـ 
كىي الكالية الكحيدة في نظاـ اإلجراءات الخاصة لؤلمـ  "كاستغبلليـ في البغاء كفي المكاد اإلباحية

 .المتحدة التي تركز بشكؿ حصرم عمى األطفاؿ
ىذه  ، مدد مجمس حقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة كالية عمؿ2006كعقب تأسيسو في العاـ 

اآلليات، كعزز اىتماـ العديد مف كاليات اإلجراءات الخاصة األخرل ببعض جكانب كصكر االتجار 
 بالبشر.
 

كما أقرت األمم المتحدة مجموعة من المبادئ والمبادئ التوجيهية فيما يتعمق بحقوق اإلنسان  جـ(
 : 2002واالتجار باألشخاص عام 

 كاالتجار باألشخاص:  المبادئ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف : أوالا 
 أكلكية حقكؽ اإلنساف. (1
 منع االتجار.  (2
 الحماية كالمساعدة.  (3
 التجريـ كالمعاقبة كاإلنصاؼ.  (4
 المبادئ التكجييية فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كاالتجار باألشخاص:  ثانياا:

باب تعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا: تشكؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف في الكقت ذاتو سببا مف أس -1
حدل نتائجو، كضماف أال تؤثر تدابير مكافحة االتجار بالبشر تأثيران سمبيان في  االتجار باألشخاص كا 
حقكؽ اإلنساف ككرامة األشخاص، خاصة حقكؽ الذيف تـ االتجار بيـ كالمياجريف كالمشرديف داخميان 

 دـ مساس ػؿ كضماف عي حرية التنقػػػؽ جميع األشخاص فػػة حػػػػكالبلجئيف كطالبي المجكء. كحماي
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 تدابير مكافحة االتجار باألشخاص بيذا الحؽ. 
 تعريؼ األشخاص المتاجر بيـ "الضحايا"، كاألشخاص المتاجريف "الجناة".  -2
البحث كالتحميؿ كالتقييـ كالتكزيع: يجب أف تستند استراتيجيات مكافحة االتجار باألشخاص الفعالة  -3

ت دقيقة كحديثة، كلكسائؿ اإلعبلـ دكر ىاـ في زيادة فيـ كالكاقعية إلى معمكمات كخبرات كتحميبل
الجميكر لظاىرة االتجار باألشخاص مف خبلؿ تكفير المعمكمات الدقيقة كفقان لممعايير األخبلقية 

 المينية.
: عدـ كجكد تشريع محدد أك مناسب معني باالتجار  كفالة كجكد إطار عمؿ قانكني مناسب -4

كالمعايير الدكلية ذات الصمة، يعتبر عائقان رئيسيا أماـ مكافحة  باألشخاص متكائمان مع الصككؾ
 االتجار باألشخاص.

: تكعية السمطات كالمسئكليف القائميف بإنفاذ  كفالة استجابة جيات إنفاذ القانكف بشكؿ مناسب -5
القانكف عمى مسئكلياتيـ األساسية ىي ضماف سبلمة األشخاص المتاجر بيـ، كضماف حصكؿ 

 القانكف عمى التدريب المبلئـ في التحقيؽ كمبلحقة قضايا االتجار. عناصر إنفاذ
: ضماف تكفير الممجأ اآلمف كالمبلئـ كالرعاية  حماية كدعـ األشخاص المتاجر بيـ "الضحايا" -6

 الصحية المناسبة، كتكفير المساعدة القانكنية.
يارات لسبؿ المعيشة، كضع برامج تكفر خك : "الكقاية" مف خبلؿ االستراتيجيات،  منع االتجار -7

كضع حمبلت إعبلمية لمجميكر لتعزيز الكعي، كزيادة فرص اليجرة ك كالتعميـ، كتدريب ميارات، 
 القانكنية المربحة كغير المستغمة.

: ضماف عدـ إخضاع األطفاؿ ضحايا  تدابير خاصة لحماية كدعـ األطفاؿ ضحايا االتجار -8
صفيـ ُمتجربيـ، كتدريب المتعامميف مع األطفاؿ االتجار إلجراءات أك عقكبات جنائية متصمة بك 

 كافيان مناسبان كال سيما في مجاؿ الشئكف القانكنية كالنفسية. تدريبان 
 .االستفادة مف كسائؿ االنتصاؼ: ضماف الكصكؿ لآلليات -9

ية االلتزامات الكاقعة عمى أفراد حفظ السبلـ كالشرطة المدنية كالعامميف في تقديـ المساعدة اإلنسان -10
 كالدبمكماسييف:

 التعاكف كالتنسيؽ فيما بيف الدكؿ كالمناطؽ: -11
 

 ظاهرة الهجرة غير النظامية:
ترتبط غالبان بالظركؼ االجتماعية ك  كحديثة أيضان، تعد اليجرة ظاىرة قديمة عمى مر التاريخ

مشركعة عرفتيا "تعداد السكاف" كاالقتصادية "شح المكارد أك الخدمات"، لذا فاليجرة ظاىره اجتماعية 
 ىي: البشرية عبر العصكر، كىناؾ عدة أسباب كدكافع لميجرة تتمحكر في ثبلثة أسباب رئيسية

، التدىكر االقتصادم، كازدياد معدالت البطالة، كضعؼ كافتقار التنمية، انخفاض أسباب اقتصادية -1
كاألسرية، كالتدىكر في األجكر كمستكيات المعيشة، الرغبة في تحسيف األكضاع االقتصادية الشخصية 

 خدمات الصحة كالتعميـ، حاجة الدكؿ المستقبمة لؤليدم العاممة.



5 
 

العدالة كانتياؾ حقكؽ اإلنساف كاإلفبلت مف العقاب، القيكد عمى الحريات،  غيابعوامل سياسية،  -2
 تفشي الفساد كالمحسكبية، غياب الديمقراطية، قكانيف الطكارئ كاالستثنائية.  

، الصكرة اإلعبلمية المبيرة عف تميز الدكؿ األكربية في )الديمقراطية، الماؿ الكفير تماعيةدوافع اج -3
"الثراء السريع"، الخدمات االجتماعية، التطكر العممي، كنماذج النجاح البارزة(، تحقير الدكؿ األخرل 

ياب مبادئ المكاطنة، "النامية، العالـ الثالث"، تزايد القيكد األمنية كاالجتماعية، ضعؼ االنتماء كغ
النزاعات المسمحة، كالتدىكر ك العنصرية كالتمييز االجتماعي كالديني(، فضبلن عف الككارث الطبيعية، 

 األمني.  
: )زكاج الصفقة، كأطفاؿ تتمثؿ فيكىناؾ عدة أشكاؿ لجريمة االتجار بالبشر في مصر، 

مؿ القسرم، كتجارة الجنس كاستغبلليا الشكارع "األطفاؿ ببل مأكل"، كتجارة األعضاء البشرية، كالع
"الدعارة"(، كىى أقؿ أشكاؿ االتجار بالبشر في مصر، ألنيا مجرمة قانكنان، إلى أنو كخبلؿ العشر 
سنكات األخيرة انتشرت ظاىرتي تيريب البشر، كاليجرة غير النظامية "أك ما يطمؽ عميو إعبلميان كدكليان 

 اليجرة غير الشرعية".
ير اليجرة غير النظامية فبعد تفشي تمؾ الظاىرة كالتي شيدت طفرة مممكسة منذ كنتبنى ىنا تعب

بتدفؽ اآلالؼ مف اليجرة غير النظامية، كىك نمط اليجرة التي يجمك "لمميجر" لدكؿ االتحاد  2013العاـ 
كيؼ األكركبي أك ما يعرؼ بالشماؿ الغني عمكمان، جرل تسميتيا باليجرة "غير الشرعية"، كنتساءؿ ىنا 

يسمح بيجرة البشر كالبضائع األجنبية إلى المنطقة العربية كاستغبلؿ ثركاتنا الطبيعية كال يسمح بالعكس؟ 
يقات في منح تأشيرات الدخكؿ كانتقائية اليجرة يبؿ ُيمنع اليجرة الرسمية لشباب العرب كفرض تض

البضائع أيضان، لذا نعبر عف بخبلؼ القيكد المركبة عمى  ،المتبعة مف الدكؿ الكبرل كاألكركبية خاصة
الدكؿ العربية ال تفتقد الندية أك المساكاة مع الدكؿ غير المنظـ، فإف أك "غير النظامي"  المحاكالت بػػ تمؾ

األجنبية، بخبلؼ أيضا التعاكف المنطقي كعبلقات متكازنة مع الدكؿ األكركبية في كافة المجاالت كىذه 
 القضية عمى كجو الخصكص.

ئكلية ىنا لمكافحة تمؾ الظاىرة عمى المجتمع الدكلي ككؿ، فالمسئكلية عف ىذه كتأتي المس
ف كانت تقع المسئكلية  الككارث المتزايدة يتقاسيما المجتمعات األجنبية "األكركبية" ككذلؾ العربية، كا 

ى عاتؽ حككمات البمداف العربية التي في حاجة ماسة إلى التعاكف كالتكصؿ لمعالجات مناسبة األكبر عم
تجاه مكاطني البمداف المجاكرة الذيف كقعكا ضحية التطكرات السياسية كاألمنية كغيرىا مف المخاطر 

جاكب العديدة عمى حرياتيـ كعمى سبلمتيـ كأمنيـ الشخصي أفرادان كجماعات، إضافة إلى عدـ الت
لمضغكط مف دكؿ الشماؿ لمعب دكر شرطي البحر المتكسط لمنع المياجريف بكؿ السبؿ دكف تقديـ 

 المساعدة الحقيقية ليـ.
خاصة مع التغيرات التي طرأت عمى الدكؿ األكركبية خبلؿ العاـ الماضي مع تدفؽ ذلؾ 

فشددت مف مراقبة حدكدىا ة اآلالؼ مف المياجريف كالبلجئيف، بما دفعيـ إلى تشديد اإلجراءات األمني
ف ىؤالء ػػػة دكف تمكيػػػكسكاحميا، كمراقبة مكثفة لنقاط العبكر البحرية، كما شددت مف تشريعاتيا لمحيمكل

  .المياجريف مف الكصكؿ إلييا، بدالن مف التركيز عمى القضاء عمى األسباب الكامنة كراء ىذه المشكمة
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دائما ما يستخدـ في مباحثاتو  "الشماؿ" يالجانب األكركبأف كنشير عمى كجو الخصكص 
يتـ في إطار مف الييمنة المطمقة ألكركبا باعتباره "الجنكب" العربي أك كمفاكضاتو مع الجانب اإلفريقي 

الطرؼ القكم المانح يقابمو المكقؼ اإلفريقي األضعؼ المتمقي، ففي الغالب تتمحكر المفاكضات حكؿ 
نع األمنية لممياجريف كاستخداـ أساليب مثؿ الضغط إلقامة معسكرات تشديد إجراءات المراقبة كسبؿ الم

 الجئيف كمياجريف كلك بدعـ أكركبي كدكلي.
 

 الجهود الوطنية: 
 عمى كجو الخصكصجرائـ االتجار بالبشر بكجو عاـ تعد إحدل القضايا المزمنة في المنطقة، ك 

ألساسية المككنة ليا كالتي شيدت تضخمان جريمة اليجرة غير النظامية باعتبارىا كاحدة مف الجرائـ ا
 .خطيران خبلؿ السنكات األخيرة بسبب االضطراب األمني الػذم شيدتو المنطقة حتى اآلف

اىتمت بتطكير النظـ كاألطر ك مكاصمة تعزيز الجيكد الكطنية عمى حرصت مصر كمف جانبيا 
رصيا عمى الكفاء بالتزاماتيا الدكلية مف ح كانطبلقان  ،التشريعية لمتصدم لظاىرة جريمة االتجار بالبشر

، 2004بمقتضى انضماميا إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عاـ 
شكمت الحككمة لجنة كطنية لمكافحة االتجار بالبشر "المجنة الكطنية التنسيقية لمكافحة كمنع االتجار 

مشركع قانكف كطني لمكافحة تمؾ الجريمة، كصياغة خطة  كالتي تكلت إعداد 2007بالبشر" في العاـ 
 عمؿ كطنية لمكافحة الجريمة. 

عف بعض التشريعات لمتصدم لمجرائـ األخرل مثؿ )قانكف تنظيـ زراعة األعضاء  ىذا فضبلن 
 10أيضان القانكف رقـ ك (، ؿ األمكاؿ، قانكف مكافحة الدعارةالبشرية، قانكف الطفؿ، قانكف مكافحة غس

 1983لسنة  111القانكف رقـ  ،العمؿ انكفقك بشأف ىجرة العامميف المصرييف إلى الخارج،  1991لسنة 
 بشأف اليجرة كرعاية المصرييف بالخارج.

بشأف  2010لسنة  64إصدار القانكف رقـ  ككخطكة كبيرة باتجاه التصدم لمظاىرة تـ فعميان 
فيك مف ناحية قانكف عقابي، كمف  (3)مكافحة االتجار بالبشر كالذم تميز بمجمكعة مف الخصائص

ناحية أخرل قانكف إجرائي، كمف ناحية أخيرة قانكف اجتماعي، كما اعتمد القانكف في مجاؿ مكافحة 
ظاىرة االتجار بالبشر عمى عدة محاكر منيا )التجريـ كالعقاب، كحماية المجني عمييـ مع إيبلء االىتماـ 

لدكلي(، كما تبنى القانكف كالئحتو التنفيذية منيجان شامبلن في الخاص بالنساء كاألطفاؿ منيـ، كالتعاكف ا
التصدم لجريمة االتجار بالبشر يقـك عمى )الكقاية كالمنع، الحماية القانكنية، المبلحقة كالمحاكمة، 

 الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، التعاكف الدكلي بكؿ صكره(. 
اىا القانكف التكسع في تحديد المقصكد بإقميمية الجديدة التي تبن (4)كمف المبادئ القانكنية

القانكف، كما أخذ بمبدأ الشخصية السمبية بما يحفظ لمدكلة حقيا في محاكمة مرتكب جريمة االتجار 
                                                           

بشان مكافحة االجتار بالبشر "املستشار الدكتور امحد أبو العينني" رئيس  0212لسنة  46نظرات يف القانون رقم : 0213ورقة عام ( 3)
 الجتار بالبشر.األمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع ا

بشان مكافحة االجتار بالبشر "املستشار الدكتور امحد أبو العينني" رئيس  0212لسنة  46نظرات يف القانون رقم : 0213ورقة عام ( 6)
 األمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار بالبشر.
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بالبشر متى كقعت ىذه الجريمة في الخارج عمى مصرم، كأيضان أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصرم 
اب الجريمة، كأيا كانت جنسية الجاني، بشرط أف يككف المتيـ في العالمي الذم يطبؽ أيا كاف مكاف ارتك

مصر كلـ يتـ تسميمو، كأخيران فقد احتـر ذلؾ القانكف مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدكاج التجريـ في 
 كؿ مف القانكنيف المصرم كاألجنبي.  
 أخرل ىامة مف أبرزىا:  (5)كما تضمف القانكف عدة نقاط

: بأنو "ُيعد مرتكبنا لجريمة االتجار في مادته الثانية تعريفاا لجريمة االتجار بالبشرأورد القانون  -1
بالبشر كؿ مف يتعامؿ بأية صكرة في شخص طبيعي بما في ذلؾ البيع أك العرض لمبيع أك الشراء 

داخؿ أك الكعد بيما أك االستخداـ أك النقؿ أك التسميـ أك اإليكاء أك االستقباؿ أك التسمـ سكاء في 
إذا تـ ذلؾ بكاسطة استعماؿ القكة أك العنؼ أك التيديد بيما، أك  –الببلد أك عبر حدكدىا الكطنية 

بكاسطة االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع، أك استغبلؿ السمطة، أك استغبلؿ حالة الضعؼ أك 
شخص عمى  الحاجة، أك الكعد بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا مقابؿ الحصكؿ عمى مكافقة

إذا كاف التعامؿ بقصد االستغبلؿ أينا كانت  –كذلؾ كمو  –االتجار بشخص آخر لو سيطرة عميو 
صكره بما في ذلؾ االستغبلؿ في أعماؿ الدعارة كسائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، كاستغبلؿ 

ممارسات األطفاؿ في ذلؾ كفي المكاد اإلباحية أك السخرة أك الخدمة قسرنا، أك االسترقاؽ أك ال
 الشبيية بالرؽ أك االستعباد، أك التسكؿ، أك استئصاؿ األعضاء أك األنسجة البشرية، أك جزء منيا".  
كىك التعريؼ الذم يتفؽ تمامان مع التعريؼ الكارد في المادة الثالثة مف بركتكككؿ باليرمك بؿ كزاد 

ترط لتحقيؽ الجريمة استخداـ أم عنو أيضان، إضافة إلى ذلؾ إذا كاف المجني عميو طفبلن فإنو ال يش
 كسائؿ ارتكاب الجريمة المشار إليو.

هناك عقوبات وجوبية  كفقان لممادة الخامسة مف القانكفالعقوبات المقررة لجريمة االتجار بالبشر:  -2
 لجريمة وهي: 
 سنة(.15 -3: ىي السجف المشدد )مف  عقكبة أصمية
ألؼ جنيو أك بغرامة  100ألؼ جنيو كال تجاكز  50: ىي الغرامة التي ال تقؿ عف  عقكبة تكميمية

 مساكية لقيمة ما عاد عميو مف نفع أييما أكبر. 
: كىي مصادرة األمكاؿ أك األمتعة أك كسائؿ النقؿ أك األدكات المتحصمة مف  عقكبة المصادرة

 الجريمة، أك التي استعممت في ارتكابيا، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بحقكؽ الغير حسف النية.
ال تخؿ العقكبة المقررة لجريمة االتجار بالبشر بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أم ك 

 قانكف آخر.
جريمة إخفاء  ب.جريمة الحمؿ عمى الشيادة الزكر،  أ.الجرائم الممحقة بجريمة االتجار بالبشر:  -3

القانكف أك إخفاء معالـ  المتحصمة مف أم الجرائـ المنصكص عمييا فيس األمكاؿالجناة األشياء أك 
جريمة عدـ اإلببلغ عف  د.جرائـ تعريض الشاىد أك المجني عميو لمخطر،  ج.الجريمة أك أدكاتيا، 

                                                           

بشان مكافحة االجتار بالبشر "املستشار الدكتور امحد أبو العينني" رئيس  0212لسنة  46نظرات يف القانون رقم : 0213ورقة عام ( 5)
 األمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار بالبشر.

 



8 
 

كشدد المشرع العقكبة إلى الحبس خمس سنكات إذا كاف الجاني مكظفان عامان ككقعت  ق.الجرائـ، 
 الجريمة إخبلالن بكاجبات كظيفتو.

ساكل المشرع في المسئكلية الجنائية عن جرائم االتجار بالبشر:  مسئولية األشخاص االعتبارية -4
 عف الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف بيف الشخص الطبيعي كالشخص االعتبارم.

أفرد المشرع الفصؿ الخامس مف القانكف بعنكاف )حماية المجني عمييـ(  حماية الضحايا والشهود: -5
ة ضحايا االتجار بالبشر منيا كفالة حماية المجني متضمنان مجمكعة مف النصكص الخاصة بحماي

عميو، كعدـ مسئكلية المجني عميو سكاء مسئكلية جنائية أك مدنية عف أم جريمة مف جرائـ االتجار 
بالبشر، كضماف سبلمة المجني عمييـ بدنيان كنفسيان، كحقو في المساعدة القانكنية، تتكفؿ المحكمة 

فير الحماية لممجني عميو كالشيكد، كالتزاـ الدكلة بتكفير مأكل مناسب المناسبة لتك  اإلجراءاتباتخاذ 
صندكؽ لمساعدة  إنشاءكآمف، تكفير برامج رعاية كتعميـ كتدريب كتأىيؿ لممجني عمييـ المصرييف، 

 ضحايا االتجار بالبشر.
صكل المعكؽ األساسي لتفعيؿ القانكف كاالستفادة الق 2011يناير  25ثكرة كتعد ظركؼ ما بعد 

ذلؾ تكرار حكادث اليجرة غير النظامية كخاصة "قكارب المكت" كالتي  كاكبمما تضمنتو نصكصو، ك 
كاف في غالبيا تحمؿ الشباب المصرم بداية كانضـ إلييـ السكريكف بعد لجكئيـ إلى مصر ككذلؾ 

 السكدانيكف كبعض الجنسيات األخرل مف إفريقيا.    
تـ  2014ففي العاـ  ،سمي بكيفية التصدم لتمؾ الظكاىركؿ ذلؾ دفع إلى زيادة االىتماـ الر 

صدر القانكف  2016نكفمبر/تشريف ثاف  7تشكيؿ لجنة كطنية لمكافحة كمنع اليجرة غير الشرعية، كفي 
بشأف قانكف مكافحة اليجرة غير النظامية كتيريب المياجريف كالذم اىتـ بتعزيز  2016لسنة   82رقـ 

كالذم انعكس عمى التشكيؿ الجديد لمجنة في يناير/كانكف  ،لكطنية التنسيقية"اآلليات الكطنية "المجنة ا
كأكضح االىتماـ الكبير لمتصدم لمظاىرة الجديدة بتشكيؿ لجنة مكحدة ىي "المجنة الكطنية  2017ثاف 

زارة كمقرىا بك  ،التنسيقية لمكافحة كمنع اليجرة غير الشرعية كاالتجار بالبشر" كتتبع رئاسة مجمس الكزراء
كزارة  16 المجنة بحيث أصبحت تضـ 2017في مايك/آيار الخارجية، ككذلؾ دعـ كتعزيز تشكيؿ المجنة 

النيابة أيضا ممثميف عف المجالس القكمية )لحقكؽ اإلنساف، المرأة، األمكمة كالطفكلة(، ك إضافة إلى 
الصندكؽ االجتماعي ك ئلعبلـ، الييئة الكطنية لك العامة، كالمركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية، 

إلى جانب الجيات السيادية. كىك ما يعكس الحاجة لتضافر كافة  الييئة العامة لبلستعبلمات،ك لمتنمية، 
 الجيكد النكعية كما يعكس حقيقةن الحاجة إلى العمؿ الجماعي.

بإضافات جديدة مرتبطة بجرائـ تيريب  2016لسنة  82كيتميز أيضا القانكف الجديد 
 أبرزىا: 2010لسنة  64خاص كاليجرة غير النظامية إضافة إلى ما تـ النص عميو في القانكف األش
  المادة األكلى: تعريؼ كبل مف )جريمة تيريب المياجريف، المياجر الميرب، األطفاؿ غير

 المصحكبيف، الناقؿ التجارم، كالبحر اإلقميمي، كالمناطؽ المجاكرة لمبحر اإلقميمي(. 
  نت إعفاء الضحية "المياجر الميرب" مف المسئكلية الجنائية كالمدنية.: تضم2المادة 
  يعد المجمس القكمي لمطفكلة كاألمكمة ممثبلن ألسر األطفاؿ المصحكبيف.3المادة : 
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  عفاء المبمغيف مف العقكبة باستثناء إذا نتج 19المادة : تشجيع اإلببلغ كخاصة مف أحد الجناة، كا 
 بمرض ال يرجى الشفاء منو أك بعاىة مستديمة. إصابتولُميرب أك عف الجريمة كفاة المياجر ا

  في الخارج.   : مبلحقة الجاني إذا كاف غير مصريان 20المادة 
  االستدالؿ كالتحقيؽ كالمحاكمة في المياه البحرية  إجراءات: امتداد االختصاص بمباشرة 21المادة

 .  20كفؽ الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
  تكفير الدكلة التدابير المناسبة لحماية حقكؽ المياجريف الميربيف كتكفير مساعدة  25المادة :

 قانكنية. 
  إنشاء صندكؽ مكافحة اليجرة غير الشرعية كحماية المياجريف كالشيكد كيتكلى تقديـ 32المادة :

 المساعدات المالية لممجني عمييـ.
 اقتراحات وتوصيات

  لمتكعية المكسمية. االرتكافكعدـ  اإلعبلـسائؿ الحاجة إلى تكثيؼ التكعية عبر ك 
  .االىتماـ بمبادرات التنمية في المناطؽ الميمشة كالفقيرة 
  .بذؿ الجيكد لسد الفجكة االقتصادية كتخفيؼ مف معدؿ البطالة المجتمعية 
   .دكر التنمية المستدامة التي محكرىا كغايتيا اإلنساف في معالجة الظاىرة كطنيان 
 مع المدني كأىميتو في التكعية كالتكثيؽ كالمساعدة. دكر المجت 
  .تفعيؿ دكر الجامعات كمراكز البحكث مف خبلؿ التحميؿ كالتكعية كرصد السمكؾ االجتماعي 
  .نقاذ أطفاؿ الشكارع  تعزيز دكر الفرؽ الميدانية لكزارة التضامف االجتماعي في متابعة كا 
  .الحاجة إلى تشريع منظـ لمجكء في مصر 
 يؼ الجيكد لضبط العناصر النشطة في مجاؿ اليجرة غير الشرعية. تكث 
  قميميان ، مع ضركرة دكر التعاكف الدكلي العاـ كالتعاكف الدكلي اإلنمائي في معاجمة الظاىرة قاريان كا 

ضبط آليات ىذا التعاكف عبر األمـ المتحدة لمنع التضارب كاالنحرافات ذات الدكافع السياسية 
 ة جيكد مكافحة الظاىرة.التي تحد مف نجاع

  مطالبة الدكلة المستقبمة لميجرة غير النظامية مبلحقة كمعاقبة جماعات تجارة كتيريب األشخاص
 كاستخداـ كافة السبؿ لمتضييؽ عمييـ.

  السعي لمكصكؿ إلى أفضؿ السبؿ التي تسيـ في استقرار أسكاؽ العمؿ كاليجرة إلى الدكؿ
تأشيرات، كذلؾ مف خبلؿ تكسعة دائرة االتفاقيات بيف مصر األكركبية كرفع التضييؽ عف منح ال

 كدكؿ اإلتحاد األكركبي كدكؿ البحر المتكسط.
* * * 

 


