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 تمر العممي األول ؤ الم
 نحو تعزيز اآلليات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 

 (7112نوفمبر/تشرين ثان  1)القاهرة 
 

 "ورقة المفهوم"
 

 :ةــــــــمقدم
مهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد ياالتجار بالبشر هو تجنيد األشخاص أو نقمهم أو تنق

مالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة بالقوة أو استع
استعمال السمطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تمقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل 
موافقة شخص له سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل 

غير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق أو الممارسات دعارة ال
 الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء.

وُتعد جريمة االتجار بالبشر جزًء من نسيج المجتمع الدولي في القرن الواحد والعشرين. كما أنها 
العالم. وهى تشكل ثالث مشكمة إجرامية تقمق العالم بعد مشكمتي  الصناعة اإلجرامية األكثر نموًا في

 االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقمية واالتجار باألسمحة.
وهي جريمة ضد الفرد والدولة معًا، فهى جريمة تمس باألمن البشري وكذلك بأمن الدولة عمى 

خاص في جانبه الشخصي كونه حد سواء. ولجرائم االتجار بالبشر محل مزدوج الطبيعة؛ فهو حق 
يتعارض مع الحق في صيانة العرض ومع الحق في الحرية والكرامة، وهو حق عام في جانبه 

 االجتماعي كونه يتعارض مع اآلداب العامة التي يقوم عميها النظام االجتماعي في األمة.
م ونطاق جريمة حظ أن هناك تباينًا ممحوظًا في التقديرات واإلحصاءات المتعمقة، بحجوالمال

االتجار بالبشر، وأعداد ضحاياها حول العالم، وهو ما ُيعزى إلى الطابع شديد السرية والتعقيد الذي تتسم 
مميون من الرجال والنساء  72به تمك الجريمة. ورغم ذلك قدر عمماء االجتماع ضحايا االتجار بـ 

في جميع أنحاء العالم ما يقرب من واألطفال. حيث يقدر األشخاص الذين يتم االتجار بهم سنويًا 
مميار دوالر  11إلى  2شخص، وتشير التقديرات إلى أن االتجار يدر من  411,111إلى  311,111

سنويًا أرباحًا لممتاجرين. كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ذلك النشاط يمتهم ما بين ثالثة 
 الي في العالم. خمسة في المائة من الناتج القومي اإلجمإلى 

 

 أهمية المؤتمر:
تنبع أهمية المؤتمر من أن جريمة االتجار بالبشر واحدة من الجرائم شديدة الجسامة؛ حيث 

كما يتم   يستخدم المجرمون عمدًا ضعف الضحايا، وتُنتهك كرامتهم اإلنسانية وحريتهم وسالمتهم البدنية.
التعامل معهم كسمع يتم تداولها لغرض وحيد وهو تحقيق مكاسب مالية. مما يؤدي لضعف االقتصاد 

 العالمي بصفة عامة واالقتصاد القومي بصفة خاصة.
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 أهداف المؤتمر:
 :حاربة كافة أشكال االتجار بالبشريهدف المؤتمر إلى م

 الهجرة غير النظامية. 
  .االستغالل الجنسي 
  الجنسية.السياحة 
  .صناعة المواد اإلباحية 
 .الزواج القسري والوهمي وزواج القاصرات 
  .دور وكاالت التزويج في الزواج االستغاللي 
 .عمالة األطفال والعمل القسري 
 .التسول 
 .نزع وبيع وشراء األعضاء البشرية 
  .تأجير األرحام 
 .التجارب الطبية عمى الجسد البشري 
 نزاعات المسمحة. تجنيد األطفال في مناطق ال 
  .التبني غير المشروع 

 

 الجهود الدولية واالقميمية والوطنية لمكافحة االتجار بالبشر:
 الرامية لمكافحة االتجار بالبشر : الدوليةالجهود  -

  1494اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير لعام. 
  1491األعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة االتفاقية التكميمية إلبطال الرق وتجارة الرقيق و. 
  7111اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة. 
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 .7111المنظمة عبر الوطنية 
 جرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل التفاقية األمم المتحدة بروتوكول مكافحة تهريب المها

 .7111لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفى

 .7111المواد اإلباحية 
 

 ة االتجار بالبشر :الرامية لمكافح اإلقميميةالجهود  -
  1442الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 
  7111االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. 
  1431الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 
  1441الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. 
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 ر :الرامية لمكافحة االتجار بالبشالوطنية الجهود  -
  1492لسنة  93قانون العقوبات رقم. 
  في شأن مكافحة الدعارة. 1411لسنة  11القانون رقم 
  في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون. 1417لسنة  119القانون رقم 
  وتعديالته. 1441لسنة  17قانون الطفل رقم 
  بشأن مكافحة االتجار بالبشر. 7111لسنة  19القانون رقم 
  بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية. 7111لسنة  9القانون رقم 
  بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.  7111لسنة  37القانون رقم 

***  
 

 جامعة السادات –من إعداد كمية الحقوق 
 

 
 


