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 مقدمة

مخاطر جر�مة االتجار �البشر دون فرق بین  -بال استثناء-تواجه دول العالم 
  .١دول نامیة وأخرى متقدمة. وتتعدد أشكال جر�مة االتجار �البشر �اختالف المجتمعات

 نضمام إلى الصكوك الدولیة ذات الصلةوقد حرصت مصر منذ سنوات عدة على اإل 
منع وقمع ومعاقبة االتجار �األشخاص  بروتو�ولوأهمها  �موضوعات االتجار �البشر

عبر  الجر�مة المنظمة األمم المتحدة لمكافحة فاقیةإلت المكمل وخاصة النساء واألطفال
�انت تتبع وزارة الخارحیة ثم  تنسیقیة آلیة وطنیة ٢٠٠٧في عام  وانشأت، الوطنیة

جهات الدولة في  بهدف توحید رؤ�ة وجهود �افة مجلس الوزراءرئاسة صبحت تا�عة لأ
التشر�عات ووضع االستراتیجیات وخطط العمل.  قتراحأو  مكافحة جر�مة االتجار �البشر

 ولعل من أهم اختصاصات اللجنة األصیلة التوعیة و�ناء القدرات.

 وقد رأت اللجنة الوطنیة أنه من األهمیة �مكان وضع دلیل مبسط للدبلوماسي
أهم  ونبذة عن ،٢٠١٠لسنة  ٦٤المصري رقم هم أحكام القانون أیتضمن  المصري 

اآللیات الوطنیة والدولیة المعنیة �موضوعات االتجار �البشر والتعر�ف بها والتوعیة 
خالل  وضوعات أثناء مسیرته الدبلوماسیةلتلك الم هإنطالقاً من إمكانیة تعرض �مخاطرها.

مع �عض منظمات األمم وتعامله  متعدد األطراف �أحد البعثات في جنییف أو فییناعمله 
�مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة هذا الخصوص بالمتحدة المعنیة 

)UNODC) والمنظمة الدولیة للهجرة ،(IOM) والیونیسیف ،(UNICEF هیئة األمم )، و
 ).UN Womenالمتحدة للمرأة (

                                                           
وقام بھا المجلس القومي للبحوث االجتماعیة  -وقتذاك-لمنع االتجار باألفراد  فقاً للدراسة التي وجھت بھا اللجنة الوطنیةو ۱

تجارة األعضاء البشریة، واالستغالل الجنسي، واستغالل أطفال  في مصر تتمثل في  االتجار بالبشر ن أشكالفإوالجنائیة 
   ري.والعمل القسج الصفقة، اأوى، وزوبال م
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المصر�ین للمواطنین و�ذلك إنطالقًا من واجب الدبلوماسي بتقد�م المساعدة 
�الخارج وحمایتهم من الوقوع في االستغالل و�عادتهم إلى وطنهم، سواء خالل فترة 

 العمل الدبلوماسي �القطاع القنصلي �الوزارة أو �إحدى قنصلیاتها �الخارج.

في مجلس حقوق وقد أصبحت موضوعات االتجار �البشر مطروحة �قوة 
التعاقد�ة أو مناقشة التقار�ر الدولیة اإلنسان �جنیف سواء من خالل آلیاته أو اللجان 

المقرر�ن الخاصین أو آلیة المراجعة الدور�ة أو من خالل مشار�ع القرارات  تقار�ر أو
إلى اللجنة الثالثة  والقرارات �ما ینتقل جزء من هذه التقار�ر المعنیة �االتجار �البشر.

التا�عة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في نیو�ورك وهي المعنیة �حقوق اإلنسان 
 والمسائل االجتماعیة.

�ستدعي تعرف الدبلوماسي المصري على أ�عاد هذه الجر�مة في  إن ما تقدم
ذ�ة بلده وجهود مكافحتها وما حققته دولته في المجاالت التشر�عیة والمؤسسیة والتنفی

 لمواجهاتها. 
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 ٢٠١٠لسنة  ٦٤أبرز أحكام قانون مكافحة االتجار �البشر رقم 

 ٦٤حرص المشرع المصري عند صیاغته لقانون مكافحة االتجار �البشر رقم  
ولكن أن تراعي  ،فقطمن المنظور الجنائي حكامه مع الجر�مة أأال تتعامل  ٢٠١٠لسنة 

لإلشادة  الضحا�ا والشهود، وهو ما جعله محالً حما�ة � أ�عاد حقوق اإلنسان فیما یتعلق
 المحلیة والدولیة.

تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة إ مع أحكاماتساقاً جاء القانون المصري  ونظراً ألن
و�روتو�ولها المكمل الخاص �قمع ومنع ومعاقبة االتجار  ،الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة

على �عض حتواء �ل من االتفاقیة والبروتو�ول �و  ،�األشخاص وخاصة النساء واألطفال
الجماعة اإلجرامیة المنظمة، وجر�مة و الجر�مة عبر الوطنیة، � الجدیدة مصطلحاتال

فقد حرص المشرع المصري على تعر�ف هذه المصطلحات في القانون  االتجار �البشر
 على النحو اآلتي:

 أوًال: التعر�فات

�عرف القانون جر�مة االتجار �البشر �أنها: "التعامل في شخص طبیعي �أي صورة  -١
مثل البیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو اإلیواء، سواء في داخل البالد أو 
خارجها، �استخدام أي وسیلة مثل استعمال القوة أو العنف أو التهدید أو االختطاف 

تغالل حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصول و الخداع أو استغالل السلطة أو اسأ
ذا �ان إعلى موافقة شخص على االتجار �شخص آخر له سیطرة علیه، وذلك 

التعامل �قصد االستغالل �أي صورة؛ �ما في ذلك االستغالل الجنسي، واستغالل 
األطفال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة 

 �الرق، أو التسول أو استئصال األعضاء البشر�ة".
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الجماعة المؤلفة وفق تنظیم معین على أنها: " الجماعة اإلجرامیة المنظمةكما �عرف  -٢
من ثالثة أشخاص على األقل للعمل �صفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب 

غیرها وذلك من  جر�مة محددة أو أكثر من بینها جرائم االتجار �البشر وحدها أو مع
 ."أجل الحصول �شكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة ماد�ة أو معنو�ة

أي جر�مة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت " :والجر�مة ذات الطا�ع عبر الوطني -٣
في دولة واحدة وتم األعداد أو التخطیط لها أو التوجیه أو اإلشراف علیها أو تمو�لها 

بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طر�ق جماعة إجرامیة في في دولة أخرى أو 
 ."أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة و�انت لها آثار في دولة أخرى 

هو �ل من یتعامل في شخص طبیعي �أي صورة مثل " مرتكب جر�مة االتجار �البشر:و  -٤
اخل البالد أو خارجها، البیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو اإلیواء، سواء في د

و الخداع أ�استخدام أي وسیلة مثل استعمال القوة أو العنف أو التهدید أو االختطاف 
أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصول على موافقة 

ذا �ان التعامل �قصد إشخص على االتجار �شخص آخر له سیطرة علیه، وذلك 
صورة؛ �ما في ذلك االستغالل الجنسي، واستغالل األطفال في الدعارة االستغالل �أي 

أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة �الرق، أو التسول أو 
 ء البشر�ة".استئصال األعضا

الشخص الطبیعي الذي تعرض " المجني علیه (الضحیة) في جر�مة االتجار �البشر: -٥
و أمعنوي، وعلى األخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي  ألي ضرر مادي أو

الخسارة االقتصاد�ة، وذلك إذا �ان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جر�مة من 
  ."الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 
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لئ يكى: ب  �ق ة ئكحئ لك ئكئعد�فئ  ه�إلحط 

حدوثها داخل  �مكنأن جر�مة االتجار �البشر ورغم �ونها جر�مة عبر وطنیة إال أنه  .١

 إقلیم البلد الواحد.

 أن صور جر�مة االتجار �البشر وردت على سبیل المثال ال الحصر. .٢

 : ٢٠١٠لسنة  ٦٤وفقًا للقانون رقم جر�مة االتجار �البشر  ر�انأن أ .٣

 

 ئكفعف : 
 داخل البالد أو عبر حدودها الوطنیة. التعامل في الشخص الطبیعي  -

 ومن أمثلة ذلك: 
 .أو العرض للبیع أو الشراء أو الوعد بهما عالبی

 االستقبال.  اإلیواء أو أو التسلیم أو التسلم أوالنقل 

ب:   ئكمزنك
 عدد الُمشرع وسائل ارتكاب جر�مة االتجار �البشر �اآلتي: -
 استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما.  •
 االختطاف أو االحتیال أو الخداع.  •
 استغالل السلطة.  •
 استغالل حالة الضعف أو الحاجة. •

الغرض        ةالوسیل الفعل  
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على  حصول على موافقة شخصالوعد �إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزا�ا نظیر ال •
 �شخص أخر له سیطرة علیه.  االتجار

استعمال  اإلشارة إلى أنه ال �شترط لتحقق االتجار �األطفال أو عد�مي األهلیةوتجدر 
أ�ة وسیلة من الوسائل المشار إلیها وال �عتد برضاء الطفل أو عد�م األهلیة أو برضاء 

 المسئول عنه أو متولیه.
كما یالحظ أنه ال �عتد برضاء المجني علیه على االستغالل في أى من صور االتجار 

  وسیلة من الوسائل سالفة البیان. ي�البشر متى استخدم فیه أ
 ئكغدص: 

االستغالل �كل صوره، ( ذ�ر  وجرامي : هالغرض من ارتكاب االفعال محل السلوك اإل -
  -لیس الحصر)شر في القانون على سبیل المثال و الُمشرع أشكال جر�مة االتجار �الب

واألنسجة البشر�ة أو  استئصال األعضاءالجنسي، واالستغالل في التسول و  كاالستغالل
 الممارسات الشبیهة �الرق.جزء منها واالسترقاق والعمل القسري و 

 

 ثانیًا: الجرائم والعقو�ات

نظرًا لخطورة جر�مة االتجار �البشر وآثارها الضارة �أمن وسالمة األفراد  
والمجتمع، حرص المشرع المصري على أن �حصل الجناة مرتكبي الجر�مة على عقو�ات 

�ما وضع المشرع عقو�ة السجن قد تصل للسجن المؤ�د، وذلك تحقیقاً لمبدأ الردع العام. 
 ر �البشر ولو لم یترتب على التحر�ض أثر.على ارتكاب جر�مة االتجالكل من حرض 

 ٢٠١٠لسنة  ٦٤نص القانون المصري رقم   عقو�ة ارتكاب جر�مة االتجار �البشر:
تقل  �عاقب �ل من ارتكب جر�مة االتجار �البشر �السجن المشدد لمدة العلى أنه : "

جنیه مصري وال  ألف ٥٠سنة وغرامة ال تقل عن  ١٥سنوات وال تز�د عن  ٣عن 
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المجرم من أر�اح  ىجنیة مصري أو �غرامة مساو�ة لقیمة ما عاد عل ألف ٢٠٠تتجاوز 
 ."أیهما أكبر

�تˇ تك ئكص� سف ؤكو ئكح ب كئ � سف ؤكو  هفت ستخ ئكصخدظ ئكعقم ب كئ ل ٤ْهستخ ئكغدئ ْ  � آك
ب: ة ئيةن ثئإل ب غى ئك  جضن

سنة) وغرامة ال تقل  ٢٠�عاقب �ل من ارتكب جر�مة االتجار �البشر �السجن المؤ�د ("
 جنیه مصري في الحاالت التالیة:  ألف ٥٠٠جنیه مصري وال تجاوز ألف  ١٠٠عن 

 إذا �ان الجاني قد أسس أو أدار جماعة إجرامیة منظمة ألغراض االتجار �البشر. –أ 

أو فروعه أو ممن له الوال�ة أو  هه أو أحد أصولإذا �ان الجاني زوج المجني علی –ب 
  الوصا�ة علیه أو �ان مسئوًال عن مالحظته أو تر�یته أو ممن له سلطة علیه.

ارتكبت الجر�مة عن طر�ق التهدید �القتل أو �األذى الجسیم أو التعذیب البدني  إذا -ج
 أو النفسي أو ارتكب الفعل شخصًا �حمل سالحًا.

الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً �خدمة عامة، وارتكب جر�مته �استغالل الوظیفة  إذا �ان -د
 أو الخدمة العامة.

 مستد�مة. هإذا نتج عن الجر�مة وفاة المجني علیه أو إصابته �عاه -ه

 إذا �ان المجني علیه طفًال أو من ذوي اإلعاقة. -و

 ."إذا ارتكبت الجر�مة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة -ز
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 ثالثًا: الحما�ة

ضحا�ا االتجار �البشر، و�ونهم مجبر�ن على ارتكاب أفعال غیر قانونیة  ظروفمراعاة ل .١
، منه) ٢١، في المادة (لمكافحة االتجار �البشر المصرى  قانون أو غیر مشروعة، فإن ال

عفى المجني علیهم في جرائم االتجار �البشر من المسئولیة المدنیة والجنائیة عن أقد 
  ثناء االتجار بهم.أالتي ارتكبوها فعال االتجار �البشر أ

�افة ضمانات عدم معاملة ضحیة جر�مة االتجار �البشر �مجرم، فأناط  القانون وفر  .٢
�جهات إنفاذ القانون �فالة �افة الحقوق المتعلقة �سالمته الجسد�ة والنفسیة واالستماع 

جراءات القانونیة واإلدار�ة وأخذ إلیه وصون حرمته الشخصیة وهو�ته وتبصیره �اإل
عتبار، �ما أوجب على النیا�ة العامة في حالة عدم وجود محامي مصالحه �عین األ

�ما نص . للمجني علیه أن تنتدب له محامیًا لحضور جلسات التحقیق والدفاع عنه
جراءات إثناء أستضافة ضحا�ا االتجار �البشر المشرع على تخصیص أماكن مناسبة ال

 بذو�هم ومحامیهم.صالهم تایق �عیدة عن الجناة وتسهیل التحق
ة بعلى معاق ه) من٩( المادة في القانون نص حما�ة لهو�ة المجني علیهم والشهود،   .٣

تصالهم �الجناة �السجن لمدة اكل من عرضهم للخطر أو �شف عن هو�تهم أو سهل 
 سنة. ١٥سنوات وال تز�د عن  ٣ال تقل عن 

االتجار �البشر والرغبة في القضاء علیها وتوفیر الحما�ة للمجني نظرًا لخطورة جر�مة  .٤
أشهر  ٦) على أنه " �عاقب �الحبس لمدة ١٢في المادة ( نص قانون علیهم، فإن ال

ألف جنیة مصري �ل من علم  ٢٠أالف جنیة مصري وال تجاوز  ١٠وغرامة ال تقل عن 
 �جر�مة االتجار �البشر ولم یبلغ عنها".

علم السلطات بها  "قبل"الغ السلطات المختصة �الجر�مة إبأحد الجناة � ةفي حالة مبادر  .٥
تقضي المحكمة �إعفائه من العقو�ة اذا أدي ابالغه الي ضبط �اقي الجناة واالموال 
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وفي حالة إبالغه "�عد" علم السلطات فللمحكمة سلطة  المتحصلة من هذه الجر�مة.
 تقدیر�ة في إعفائه من العقاب من عدمه.

) على �فالة الدولة للظروف المناسبة ٢٦) والمادة (٢٢في المادة (قانون النص  .٦
لمساعدة ضحا�ا االتجار �البشر صحیًا ونفسیًا وتعلیمیًا واجتماعیًا وتوفیر برامج إعادة 
 دمجهم في المجتمع وتدر�بهم وتأهیلهم سواء من الجهات الحكومیة أو غیر الحكومیة.

االختصاص القضائي المصري في مباشرة إجراءات االستدالل والتحقیق قانون المد  .٧
والمحاكمة خارج حدود الدولة المصر�ة إذا �ان مرتكب جر�مة االتجار �البشر شخص 

و�انت الجر�مة معاقب علیها في الدولة التي وقعت فیها، وذلك في الحاالت غیر مصري، 
 اآلتیة:

 .إذا �ان المجني علیهم أو أحدهم مصر�اً  .أ
اإلشراف أو تمو�ل الجر�مة داخل جمهور�ة  أوإذا تم اإلعداد أو التخطیط أو التوجیه  .ب

 مصر العر�یة.
إذا ارتكبت الجر�مة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة تمارس نشاطها اإلجرامي داخل أكثر  .ج

 من دولة منها جمهور�ة مصر العر�یة.
ور�ة مصر العر�یة أو �أحد إذا �ان من شأن الجر�مة إلحاق ضرر �أي من مواطني جمه .د

  ل والخارج.خي من مصالحها في الداأالمقیمین فیها أو �أمنها أو 
 إذا وجد مرتكب الجر�مة داخل جمهور�ة مصر العر�یة ولم یتم تسلیمه. هـ.
إذا ارتكبت الجر�مة على متن وسیلة نقل بري أو �حري أو جوي مسجلة داخل جمهور�ة  .و

 مصر العر�یة.

ب:هرئذب خهذ  • ذجن  ئكجئ
أناط بوزارة الخارجیة عن في مادته الخامسة والعشرون أن القانون  تجدر المالحظة

ضحا�ا االتجار �البشر من تها توفیر �افة خدمات المساعدة لطر�ق سفاراتها وقنصلیا
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منة إلى مصر، و�ذلك تسهیل عودة المجني علیهم من المصر�ین �الخارج، و�عادتهم اآل
وهو ماجاء تفسیره في المادة السا�عة عشرة  بالدهم األصلیة.األجانب في مصر إلى 

 من الالئحة التنفیذ�ة للقانون على النحو التالي: 

"تتولى وزارة الخارجیة من خالل �عثاتها الدبلوماسیة والقنصلیة �الخارج تقد�م �افة 
التأكد المساعدات الممكنة للمجني علیهم من المصر�ین في جرائم االتجار �البشر �عد 

من جنسیتهم، وذلك �التنسیق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لدیها، �ما 
إ�طاء ال مسوغ  ر العر�یة على نحو آمن وسر�ع دون تتولى إعادتهم إلى جمهور�ة مص

 ن تكون تلك العودة طواعیة للمجني علیه.أله أو غیر معقول، وعلى 

كما تتولى وزراة الخارجیة أ�ضًا �التنسیق مع السلطة المعنیة في الدول األخرى تسهیل 
اإلعادة اآلمنة السر�عة للمجني علیهم من األجانب إلى بالدهم األصلیة �عد التأكد من 
أنهم �حملون جنسیتها أو أنهم مقیمون بها، وذلك دون إ�طاء ال مسوغ له أو غیر 

�ضًا، و�جوز السماح أدة طواعیة للمجني علیه األجنبي معقول وعلى أن تكون العو 
قاء داخل في الحاالت المناسبة البللمجني علیهم األجانب في جرائم االتجار �البشر 

 جمهور�ة مصر العر�یة مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن".

 االتجار �البشر آلیة اإلحالة الوطنیة لضحا�ارا�عًا: 

ب  .٠ ب ئكمصضن ب ئألحئك � ءكن   :) National Referral MechanismThe(ةعد�
نظام وطني فعال للتعاون ما بین الجهات الحكومیة المعنیة ألداء المهام المنوط هي 

بها لحما�ة ومساعدة المجني علیهم ضحا�ا االتجار �البشر، وتنسیق الجهود فیما بینها 
و�عتبر وجود هذه  .عملیة إحالة المجني علیهم لصیانة حقوقهم إنفاذًا للقانون ولتعز�ز

 في مكافحة جر�مة االتجار �البشر. تهادلیل على جدی بدولة ما اآللیة
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؟: .١  زضت ئألمخئ
من اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة  ٢٠١٢آلیة اإلحالة الوطنیة في فبرایر  تم اعتماد

 استنادًا إلى اآلتي: وتفعیلها ومنع االتجار �البشر
 .٦١،٦،٨٩وال سیما المواد  ٢٠١٤دستور المصري لسنة ال -
 تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة.إ -
بروتو�ول منع وقمع ومعاقبة االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، المكمل  -

 التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة.
 ة العر�یة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الحدود الوطنیة.تفاقیاإل  -
الخاص �مكافحة االتجار �البشر والئحته التنفیذ�ة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤القانون رقم  -

، وعلي وجه الخصوص الباب الخامس من قانون مكافحة االتجار ٣٠٢٨/٢٠١٠رقم 
 �البشر المنظم لحقوق الضحا�ا.

 الصلة.التشر�عات الوطنیة األخرى ذات  -

ب: .٢ ب ئكمصضن ب ئألحئك ب يكن زن إ ئآلزئ  ئكصٮئخ
 معاملة المجني علیهم وفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان �اعتباره ضحیة. -
 المحافظة على أمن وسر�ة هو�ة المجني علیهم والشهود. -
 تقد�م خدمات الحما�ة واإلیواء على أساس طوعي و�عد موافقة المجني علیهم. -
 النساء). /علیهم (األطفال من الفتیاتمراعاة المصلحة الفضلي للمجني  -
 تبصیر المجني علیهم من ذوي اإلعاقة والحوامل. -
 مساعدة المجني علیهم من األطفال بواسطة خبراء في حقوق الطفل. -
 وضع مدونة سلوك للعاملین مع المجني علیهم. -
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ب: .٣ ب ئكمصضن ب ئألحئك ـ ءكن هتئ  آ
المعنیة في مجال التعرف على المجني  الوطنیة وتطو�ر التزامات األطرافتنظیم  -

 علیهم.
 تنظیم آلیات اإلحالة واإلیواء. -
 تنفیذ تدابیر �عینها لمساعدة المجني علیهم وحمایته. -
 إنشاء و�تاحة قاعدة بیانات حول الجهات المعنیة بتقد�م الخدمة. -

ـ .٤ ب: آصدئ ب ئكمصضن ب ئألحئك  ءكن
المجلس القومي  -وزارة الخارجیة  - الرقا�ة اإلدار�ة - النیا�ة العامة - الداخلیةوزارة  

وزارة  -المجلس القومي لحقوق اإلنسان  - المجلس القومي للمرأة -للطفولة واألمومة
 وزارة الصحة. - التضامن االجتماعي

ب: .٥ ب ئآلحئك ذ ءكن دق غى ؤصئ ث ة ئكئ  خضمئ
ة محتملة لالتجار �البشر "النساء واألطفال وصول معلومات أو إخطار عن حالة ضحی
 من الفتیات"، وذلك إلحدى الجهات التالیة:

"وحدة مكافحة االتجار �البشر " للنساء واألطفال من الفتیات �المجلس القومي  -
 ) ١٦٠٠٠للطفولة واألمومة (خط ساخن رقم 

 �الخارج.وزارة الخارجیة، عن طر�ق �عثاتها الدبلوماسیة وقنصلیاتها  -
 ، عن طر�ق وجود بالغات أو ما تقوم �ه من تحر�ات.وزارة الداخلیة -
 وزارة التضامن االجتماعي، عن طر�ق االخصائیین االجتماعیین. -
 النیا�ة العامة، عن طر�ق ما تستدل علیه من خالل التحقیقات. -
 ات.عن طر�ق وجود بالغات أو ما تقوم �ه من تحر� ،هیئة الرقا�ة اإلدار�ة -
 المجلس القومي للمرأة، عن طر�ق ما �صل إلیه من بالغات أو شكاوى. -
 اإلنسان، عن طر�ق ما �صل إلیه من بالغات أو شكاوى. المجلس القومي لحقوق  -
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إیداعه دار اإلیواء  ضحیة اتجار �البشر یتم المعني وعند التأكد من �ون الشخص
)Shelter(  التأهیل والدمج في المجتمع.وتقد�م خدمات المساعدة و�عادة 
 

 �عملیة مكافحة االتجار �البشراألجهزة الوطنیة والدولیة ذات الصلة خامسًا: 

ب:  .٠  ئآلجهذب ئكمصضن
ب ه  - د ئكخدعن تدب غن ب هلضظ ئكه ث ب كص�ئغ ب ئكئضحنقن ب ئكمصضن تض �ئكٮخد ئكك ذ  تئ ئإلة

)NCCPIMTIP:( 
 ٢٠٠٧�البشر، قامت في یولیو عام إدراكاً من الحكومة المصر�ة �خطورة جر�مة االتجار 

�إنشاء لجنة وطنیة ُتعنى �مكافحة االتجار �األفراد تتبع وزراة الخارجیة وتضطلع �صیاغة 
تم إعادة  ٢٠١٦خطة عمل قومیة للتصدى لقضیة االتجار فى األفراد. وفي نوفمبر عام 

لهجرة غیر تشكیل اللجنة لیصبح أسمها " اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع ا
 ٢٦الشرعیة واالتجار �البشر"، و�اتت تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضو�تها 

، المخابرات وزارة الداخلیةوزارة الدفاع، وزارة الخارجیة،  وزارة وهیئة ومر�ز قومي هي:
 خطیط والمتا�عةوزارة التالعامة، هیئة الرقا�ة اإلدار�ة، وزارة االستثمار والتعاون الدولي، 

وزارة التر�یة ، وزارة الشباب والر�اضة، النیا�ة العامة، وزارة العدلصالح اإلداري، واإل
جتماعي، وزارة الصحة ، وزارة التعلیم العالي، وزارة التضامن االوالتعلیم والتعلیم الفني

ة الشئون القانونیة ومجلس النواب، وزارة القوى وزار والسكان، وزارة التنمیة المحلیة، 
ة للهجرة وشئون المصر�ین �الخارج، المر�ز القومي لحقوق اإلنسان، وزارة الدولة، العامل

قومي للطفولة واألمومة، المجلس القومي للمرأة، الهیئة الوطنیة لإلعالم، الهیئة المر�ز ال
لصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر، جهاز تنمیة المشروعات االعامة لالستعالمات، 

مر�ز القاهرة الدولي لتسو�ة النزاعات وحفظ األجتماعیة والجنائیة،  ومي للبحوثالمر�ز الق
 و�ناء السالم.
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وتختص اللجنة �العمل �هیئة استشار�ة لكافة جهات ومؤسسات الدولة فیما یتعلق 
صیاغة رؤ�ة مصر�ة موحدة یتم التعبیر �مكافحة الهجرة غیر الشرعیة واالتجار �البشر، و 

كس �افة األ�عاد القانونیة واألمنیة والسیاسیة المتصلة عنها فى المحافل الدولیة تع
 �البشر�عداد تقر�ر سنوى حول الجهود الوطنیة للتصدى لقضیة االتجار و  �الموضوع.

اإلسهام فى رامج التوعیة و بفضًال عن  مجلس الوزراء. رئیس یتم رفعه للعرض على
والجهات المعنیة  العدالة الجنائیةإعداد برامج التدر�ب ودعم قدرات القائمین على إدارة 

 ، وتفعیل التعاون بین و�االت األمم المتحدة المعنیة بهذا الخصوص.�إنفاذ القانون 

�اإلضافة لتقد�م مقترحات  ٢٠١٠لسنة  ٦٤�صیاغة القانون رقم وقد قامت اللجنة 
تكلیف ب بتعدیل �عض القوانین الوطنیة لتتوافق مع إلتزامات مصر الدولیة، و�ذلك

عن أشكال االتجار �البشر  المجلس القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة �عمل دراسة
جار �البشر وطنیة لمكافحة االتال اتستراتیجیاال عدد من صیاغةفضًال عن  في مصر

وخطة العمل المنبثقة  ١)٢٠٢٦-٢٠١٦تراتیجة مكافحة االتجار �البشر (اسأخرها كان 
 للعاملین �المنازل.  يدعنها، �اإلضافة إلى صیاغة عقد عمل استرشا

ب: .١  ئآلجهذب ئكتهكن
ب ( -آ د�ص ت ة هئك �ئكصجتذئ ثتب ئكصعضى  لظ ئكصئ  ): UNODCل�ئن ئآل

مم المتحدة للمراقبة من خالل الدمج بین برنامج األ ١٩٩٧تم انشاءه فى عام 
�عمل فى جمیع مناطق العالم من خالل و  ،الجر�مة الدولیةالدولیة للمخدرات ومر�ز منع 

�عتمد على التبرعات و�قع مقره األساسي في فیینا. و  شبكة واسعة من المكاتب المیدانیة
 فى المائة من میزانیته. ٩٠المقدمة من الحكومات والتي تمثل ما �عادل 

                                                           
 والشراكة Prosecutionوالمالحقة الجنائیة  Prevention والمنع Protection مباديء الحمایةوتقوم على  ۱

Partnership 4، وھو ما یتم اإلشارة إلیھ ب P’s Diagram” ُاالستراتیجیة بأنشطة إنفاذ القانون، والتوعیة،  عنى"، وت
 والتنمیة.
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تفاقیة إحكام أتنفیذ  ةوُ�عنى مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة �متا�ع
 �االشخاص االتجار نأ�ش و�روتو�ولیها الوطنیة للحدود الجر�مة المنظمة العابرةمكافحة 
لمكافحة جر�مة االتجار  المختلفةالمهاجر�ن, و�ضطلع �التنسیق بین الو�االت  وتهر�ب
 �البشر.دراة صندوق األمم المتحدة الخاص �التبرعات من أجل ضحا�ا االتجار ��البشر و 

كما �قوم �ذلك �إصدار تقر�ر �ل سنتین عن حالة االتجار �البشر في العالم وجهود 
 .١الدول في هذا السیاق

تدب ( -ا ب ككه ب ئكتهكن  ): IOMئكصضطص
دولة  ١٧٢جنیف وتضم في عضو�تها في مقرها �قع و  ١٩٥١تم إنشاؤها عام 

و�االت األمم صبحت مؤخرًا أحد أ�اإلضافة إلى ثمان دول تحت وضع مراقب. و 
غیر  وضع ترتیبات السفر للمهاجر�نبالمنظمة الدولیة للهجرة  تقومو  المتحدة.

عودة القادر�ن على البقاء في البلدان المضیفة أو بلدان العبور أو یرغبون في ال
 حیث ضحا�ا جر�مة االتجار �البشر�اإلضافة إلى  طواعیة إلى بلدانهم األصلیة

، �اإلضافة طوعاً  في إعادتهم إلى أوطانهمالدول المعنیة مع سلطات  تتعاون المنظمة
�صورة إنسانیة و�عادة  معودته لتدر�ب والمساعدة المالیة لتیسیرا تقد�مإلى 

المنتشرة في وهي تقوم بذلك عن طر�ق مكاتبها  إدماجهم بنجاح في مجتمعاتهم.
 .٢دولة حول العالم ١٠٠

                                                           
عن  TIP Report U.S State Department یتعین اإلشارة إلي وجود تقریر سنوي تعده وزارة الخارجیة األمریكیة ۱

ً لعدد من التصنیفات ھي  (وھو خاص بالدول  Tier 1حالة االتجار بالبشر في العالم ویتم فیھ تقسیم كافة دول العالم وفقا
(وھو خاص بالدول متوسطة األداء في مكافحة   Tier 2المتمیزة من حیث القوانین وحمایة الضحایا ومالحقة الجناة)، و

(وھو خاص بالدول التي لدیھا قصور في األداء  Tier 2 Watch List جریمة االتجار بالبشر ولدیھا مجال للتحسن) و
خاص بالدول سیئة األداء في مكافحة االتجار بالبشر). ویتم رفع التقریر إلى الكونجرس  (وھو  Tier 3ومالحقة الجناة)، و

 لمدة سنتین. Tier 2 Watch Listویؤثر على منح المساعدات للدول بدءاً من تلك الواقعة في التصنیف 

 :للمزید من التفاصیل برجاء اإلطالع على الروابط التالیة ۲
https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration 

https://egypt.iom.int/en/assisted-voluntary-return-and-reintegration 
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ب ( -ث لك ب ئكخئ ب ئكتهذ� ب ئكصدئجع  ):Periodic Review niversalUءكن
وهي آلیة تتبع مجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم المتحدة، و�تم خاللها 
استعراض تقار�ر الدول األعضاء عن أوضاع حقوق اإلنسان سواء �صفة دور�ة 

من تلك التقار�ر مع تقد�م  واإل�جابیة أو طوعیة، حیث یتم مناقشة الجوانب السلبیة
والتي بدورها قد تقبلها أو ترفضها أو تعد بدراستها. وقد دول للاقتراحات وتوصیات 

 هامًا في هذه المناقشات. زاً أصبحت موضوعات االتجار �البشر تشغل حی

ب  -خ � م ئكئعئفت تئ  :)ies Monitoring BodiesTreat(ئكك
صبحت تولي أالملزمة، و تفاقیات الدولیة منبثقة عن اإل عشرة لجان وهي 

 : ومنهالموضوعات االتجار �البشر أهمیة خاصة 

 )CESCRاللجنة المعنیة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة ( •
 )CCPRللجنة المعنیة �حقوق االنسان ( •
 )CRCلجنة حقوق الطفل ( •
 )CMWلجنة العمال المهاجر�ن ( •
وتعد أحد أهم )، CEDAWاللجنة المعنیة �القضاء على التمییز ضد المرأة ( •

عتبار أن المادة إاللجان التي تتعامل مع موضوعات االتجار �البشر �
ضد المرأة "السیداو" تتناول  التمییزإزالة �افة أشكال  من اتفاقیة السادسة

  موضوع االتجار �البشر واستغالل الدعارة.
 

شنك  -ن  :)Rapporteurs Special(ئكصقدذ�ك ئكجئ
 Special( التا�عون لنظام اإلجراءات الخاصةیتناول المقررون الخاصون 

Procedures(  عات و من الموض اً عددالتا�ع لمجلس حقوق اإلنسان في تقار�رهم
إال أنه یوجد  ترتبط �االتجار �البشر موضوعاتالخاصة �حقوق اإلنسان ومنها 
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بهذا الخصوص لمجلس �ضع تقر�رًا �موضوعات االتجار �البشر  معني مقرر خاص
 اإلنسان �ل سنتین.حقوق 

 صدقت علیها مصرهم الصكوك الدولیة التي وقعت و أسادسًا: 

 ذات الصلة �موضوعات االتجار �البشر
 على تتحفظ ولم ،٢٥/١/١٩٢٨ بتار�خ مصر علیها صدقت  ١٩٢٦ لعام الرق  إتفاقیة -

 .أحكامها من أي
 بتار�خ علیه مصر صدقت ١٩٢٦ لعام الرق  التفاقیة المعدل ١٩٣٥ عام بروتو�ول -

 .٧/٧/١٩٩٥ من اعتباراً  �ه وعمل ١٩٥٣ سبتمبر ٢٩
 للرق  المشابهة والممارسات واألعراف الرقیق وتجارة الرق  إل�طال التكمیلیة تفاقیةإل ا -

 .علیها تتحفظ ولم ١٧/٤/١٩٥٨بتار�خ مصر علیها صدقت، ١٩٥٦ جنیف
 و ٢٩ رقمي الدولیة العمل منظمة تفاقیاتإ ١٩٥٧و ١٩٣٠ لعامي السخرة فاقیاتإت -

١٠٥. 
 انضمت  :١٩٥١  الغیر دعارة واستغالل األشخاص في االتجار لمنع الدولیة تفاقیةاإل  -

 من أي على تتحفظ ولم ١١/٥/١٩٥٩في ٨٨٤ رقم الجمهوري  �القرار مصر إلیها
 أحكامها. 

، وقعت ٢٠٠٠تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة نوفمبر إ -
وصدقت علیها في  ٢٠٠٠د�سمبر  ١٣تفاقیة في العر�یة على تلك اإل  جمهور�ة مصر

 .٢٠٠٤مارس  ٥
 المكمل واألطفال النساء و�خاصة األشخاص االتجار في ومعاقبة وقمع منع بروتو�ول -

وقعت مصر علیه في  الوطنیة، عبر المنظمة الجر�مة المتحدة لمكافحة األمم تفاقیةإل 
 قد البروتو�ول فإن و�التالي ٥/٣/٢٠٠٤ بتار�خ علیه مصر صدقت ٢٠٠٢مایو ١
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 الدولة في المعنیة السلطات وتلتزم مصر في المطبقة الوطنیة القوانین من أصبح جزءاً 
 .فیه الواردة �األحكام

 : ١٩٩٠ لعام أسرهم وأفراد المهاجر�ن العمال جمیع حقوق  لحما�ة الدولیة تفاقیةاإل  -
 في علیه وصدقت ، ١٩٩١ لسنة ٤٤٦ رقم الجمهوري  �القرار تفاقیةلإل  مصر انضمت

١٦/٢/١٩٩٣. 
 لسنة اإل�احیة والمواد البغاء في واستخدامهم األطفال بیع �شأن االختیاري  البروتو�ول -

٢٠٠٠. 
  بتار�خ علیه مصر صدقت : ١٩٨٩ لعام الطفل لحقوق  المتحدة األمم تفاقیةإ -

١٢/٧/٢٠٠٢. 
 .١٩٧٩  السیداو) لعام المرأة( ضد التمییز أشكال كافة على للقضاء الدولیة تفاقیةاإل  -
تفاقیة العر�یة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة وقعت علیها المستوى االقلیمي اإل  -

 وصدقت علیها .  ٢٠١٠مصر عام 
 

 �البشر: لوطنیة ذات الصلة �جرائم االتجارمن القوانین ا •

العبود�ة واالسترقاق ر �ل صور تحظ على أنه: " )٨٩( مادةفي ال الدستور المصري  نص -
من أشكال االتجار في  ، وغیرهاتجارة الجنسالقسري لالنسان، و  واالستغالل القهرو 

 .�جرم القانون �ل ذلك "البشر، و 
، البشر�ةاألعضاء  قانون نقل وزراعة، التسول مكافحة قانون ، الدعارة مكافحة قانون  -

 قانون ، قانون العقو�ات، األموال غسل مكافحة قانون ، العمل قانون  ،الطفل قانون 
 . الجنائیة اإلجراءات

 

 



www.nccpim.com.gov.eg


