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 المقدمة 

 نتضم العديد من المنظمات غير الحكومية أنشطة للتوعية والتنمية االقتصادية المجتمعية ضم

ي س، باألشخاصجهودها لمنع االتجار 
 
المساعدة  بيلويقوم عدد كبير منهم بتوفير الدعم والمساعدة ف

ي قضايا االتجار ال بأس به ويقوم عدد ، عىل حماية الضحايا 
 
ي التحقيق ف

 
بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون ف

ي يعملو 
ي المجتمعات الت 

 
 نومالحقتها من خالل توفير معلومات وأدلة حول أنشطة االتجار المشتبه بها ف

 .وربما يقدمون المساعدة القانونية للضحايا ،فيها 

ي يوليو 
 
ي هذا اإلطار، صدر عن ملتق  الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان تقرير ف

 
تقريًرا بعنوان: ، 0202ف

بحت وال تقترص عىل دولة معينة، فأص "جرائم عابرة للحدود"بكونها "، ظاهرة عالمية… تجار بالبشر اال "

ي عمومً  ا، وضد أمن الدولة بصفة خاصة، لذا يتطلب ذات خطورة دولية كونها جرائم ضد األمن البشر

ي األمر اعتماد سياسات 
ي العمل من خالل تبادل المعلومات وتبادل المساعدات.  عامة تقتض 

 
 ف
ً
 دوليا

ً
تعاونا

 عىل الساحة وتعد جرائم االتجار بالبشر بكافة أشكال
ً
ها وصورها من أبرز وأخطر وأرسع القضايا نموا

ي العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة 
 
وعة ف الدولية، بحيث باتت تمثل ثالث أكير تجارة إجرامية غير مشر

 .السالح

ي التنديد ورصد الموضوعا الدراسات و االبحاثوحدة من محاولة  التقرير الذي بير  أيدينا  ويعتير 
 
ت ف

ه عىل األمن الفردي لألشخاصقة المتعل  ةإن الدول ؛ حيثباإلتجار باألشخاص عىل مستوى مرص وتأثير

ي واجهتها منذ تتغلب عىل  المرصية استطاعت أن
ي نمو الجماعات اإلرهابية  0220المشكالت األمنية الت 

 
ف

ية إىل أن  ي حياة المجتمع المرصي. والتكفير
 
ألوضاع ا ولكن ما إن استتبت صبغت الخوف والهرولة ف

رس المرصية عىل بناتهن وأطفالهن من الخط  من خالل األمنية، تم رصد حالة من الخوف بير  األ 

ي صور مختلفة تتاجر باألعضاء وتقوم جماعات إجرامية منظمة 
 
ة ف ي ابمتسي 

 
تسول لتشي    ح األطفال ف

 بالشوارع والمواصالت العامة. 

ين األوضاع سوًءا، وصار بعض المشاهير  ازدادتوليس ذلك فقط، فقد     المجتمعب ورجال األعمال متسي 

ي قضايا  أصبحوا 
 
، مدانير  ف هم وراء عصابات تنظم الهجرات غير الاالتجار بالبشر عيوغير للشباب  ةشر

ي البحار لينجو من ينجو وليمت من يموت. 
 
أمن األفراد ية تهدد حياة و مما يبشر بحملة إرهابوتلق  بهم ف

ي الم
 
 جتمع المرصي. ف

ي قامت وحدة  للحاالت  عرضبالبشر إرهاًبا، ويتناول  االتجار  تفسير كي  يمكن أن يكونالتقرير  يناقش
الت 

ي 
ي المؤسسة برصدها خالل العام الماض 

 
، والستة أشهر األوىل من العام الحاىلي 0202االتجار بالبشر ف

0200 . 
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 :
ا
ا؟لماذا ال  أوًل

ً
 تجار بالبشر إرهاب

ات هي مصطلح "العبودية الحديثة"و "االتجار بالبشر "و "االتجار باألشخاص" مصطلحات إن

ي كثير من األحيان بشكل متبادل –شاملة 
 
ستخدم ف

ُ
بحون جالإلشارة إىل جريمة يستغلها المت –ت رون ويي 

ي الجنس 
 
لتجاري. امنها عىل حساب البالغير  أو األطفال عن طريق إجبارهم عىل أداء العمل أو االنخراط ف

  21وعندما ُيستخدم شخص ما يقل عمره عن 
ً
 سنة للقيام بعمل جنسي تجاري، فإن هذا يشكل عمل

 إجرامًيا بغض النظر عما إذا كانت هناك أي قوة أو احتيال أو إكراه. 

يش أن ثلث ضحايا االتجار بالبشر هم من األطفال، وحث  أكد األمير  العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتير

أعلنت األمم المتحدة عير موقعها العديد من قد و ، عىل اتخاذ إجراءات رادعة لالتجار بالبشر  الدول

دولة باإلبالغ  241قامت ، حيث 0221الحقائق واألرقام الخاصة، وتعود هذه الحقائق واألرقام إىل عام 

،  5 عن ي ألغرا وا ستغلامن الضحايا  %52 من بينهمآالف ضحية من ضحايا االتجار بالبشر
 
ض جنسية، ف

ستغل 
ُ
ي العمل القشي %81حير  أ

 
 .منهم ف

، وعالمًيا،   %21والفتيات  %41وتشكل النساء نسبة  من ضحايا االتجار البشر وهما المستهدف األساسي

 8ضحايا من األطفال، وخالل السنوات تضاعفت نسبة األطفال بير  ضحايا االتجار بالبشر  8من  2كان 

 الماضية.  25مرات عىل مدار السنوات ال   5الفتيان مرات، بينما زادت نسبة 

ي ويعد 
 
االتجار بالبشر نشاط رسي عابر للدول والحدود والقارات ويشمل النساء والرجال واألطفال، ف

قاق أو العبودية بالنسبة للنساء، إضافة  ظروف عمل ال إنسانية بالنسبة للرجال، وظروف أقرب إىل االسي 

 ،  إىل االستغالل الجنسي
ً
، واستغاللهم جنسيا وبالنسبة لألطفال استخدامهم للتسول أو كباعة متجولير 

ي الكثير من األحيان
 
ي ميليشيات أو  ،ف

 
، وف ي صفوف اإلرهابيير 

 
إضافة إىل محاوالت تجنيد بعضهم ف

 عن معاملته تجماعات خارجة عىل القانون، كما فعل
ً
مسيحيير  ال المرصيير   الالإنسانية مع ا داعش، فضال

ي ليبيا وذبحتهم عىل شواطئ ليبيا المخت
 
، بل والم كذلك، و طفير  ف

ً
سلمير  النساء وغير المسلمير  عموما

ي  .الذين ال يقرون بمنهجه التكفير

ي تعميق حالة الفقر وعدم المساواة، من 
 
وال شك أن االتجار بالبشر يقوض عملية التنمية ألنه يساهم ف

ي ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة بمختل  فروعها والفساد الماىلي واإلداري، ويساهم وىخالل الرشا
 
 .ف

 للفئات الضعيفة، إضافة إىل المجتمع ككل
ً
 .وهذا كله يؤدي إىل انعدام األمن الشخضي وخصوصا

ي   تجار بالبشر وال األمن البشر

ي محوره اإلنسان ها إىل حماية األفراد و  ،األمن البشر رفاهية  هبتستلزم األبعاد المهمة ، و يتحول تركير 

ي التعامل مع مصادر التهديدات. 
 
ي ال إن األمن البشر  األفراد واالستجابة الحتياجات الناس العاديير  ف

ا كوسيلة لألمن
ً
نهم أيض

ِّ
 رديةالمساهمة الف الشخضي حيث يحمي الناس والمجتمعات فحسب، بل يمك



 

 

 
 

4 

ل ي الحكومات فحسب ، بال يشمل تحقيق األمن البشر و  من خالل تحديد وتنفيذ حلول النعدام األمن. 

ا مشاركة أوسع من مختل  الجهات الفاعلة،
ً
أي المنظمات اإلقليمية والدولية والمنظمات  يشمل أيض

 غير الحكومية والمجتمعات المحلية. 

ي قد استند إىل األفكار والمفاهيم األساسية لتقاليد حقوق اإلنسان.  يمكن رؤية تطوير نموذج األمن البشر

الفرد باعتباره المرجع الرئيسي والقول عىل حد سواء أن مجموعة واسعة من  ا استخدمكال النهجير  ف

القضايا )أي الحقوق المدنية والهوية الثقافية و الحصول عىل التعليم و الرعاية الصحية ( أساسية لكرامة 

ي معالجة التهديدات لكرامة
 
ي نهجهما ف

 
إلنسان ا اإلنسان. يتمثل االختالف الرئيسي بير  النموذجير  ف

ي ، من خالل استخدام  ي حير  أن إطار حقوق اإلنسان يتخذ نهًجا قانونًيا ، فإن إطار األمن البشر
 
وبقائه. ف

 
ً
  ا مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، يتبت  نهًجا مرن

ً
ي يمكن أن تعمل عىل  لقضايال اومحدد

الت 

 المستويات المحلية أو الوطنية أو الدولية. 

ي -األمن الشخضي  تميه ات األمن البشر حماية األشخاص من العن  الجسدي، سواء من ب -كأحد مؤرسر

ي تستخدم العن الدولة أو الدول الخارجية، أو من األفراد ال
، أو من اتلعصابوالجهات الفاعلة التابعة ل ت 

. بالنسبة للعديد من الناس، فإن أكير مصدر للقلق هو الجريمة ، وخاصة الجريمة  سير 
البالغير  المفي 

 .العنيفة

أمن المجتمع يهدف إىل حماية الناس من فقدان العالقات والقيم التقليدية ومن  أنومن ذلك نجد 

ي 
 
ي والعرف

 شخًصا مليون 42.8 ما يقارب يوجد اليومأنه المجتمعات التقليدية، وال سيما ف ،العن  الطائق 

ية ، وهذا العدد الرقيق تحت مسم ي تاري    خ البشر
 
ن عدد اليوم أكير م همعددو ، أكير من أي وقت مض  ف

.  يوجد  كما  ،بعض الدولسكان 
ً
 واحد من كل أربعة من المستعبدين طفل

ي عىل اإلهمال الخطير للمن جانب آخر،  كير  عىل ومن ،انيةمالجس فوارقيركز األمن البشر
 خالل الي 

ي إىل معالجة المخاوف األمنية لكل من النساء والرجا ل عىل قدم الفرد، يهدف نموذج األمن البشر

 ما يقعن
ً
هن ، واإلتجار بأجسادضحايا لممارسات قاسية ومهينة مثل االغتصاب النساء المساواة. وغالبا

ي البغاء 
 
ف وحرق العرائس واألرامل وزواج األطفال  ،ف وال تزال الممارسات العرفية القاسية مثل جرائم الشر

ي عالقته و قائمة بسبب ضع  المرأة. 
 
ي ف بالنوع االجتماعي اإلطاحة بمثل هذه يحاول األمن البشر

ي تتعارض مع حقوق المرأةالممارسات التقل
ي إىل تمكير  المرأة كما يسىع  ،يدية الت  ن خالل م األمن البشر

وري  ط مسبق ض  التعليم والمشاركة والوصول، حيث ُينظر إىل المساواة بير  الجنسير  عىل أنها رسر

 .لتحقيق السالم واألمن والمجتمع المزدهر

ي العرص ا سبقمم
 
ي ف ي تحيط باألمن البشر

ي جميع صوره هو أحد التهديدات الت 
 
، نجد أن االتجار بالبشر ف

ي 
 
ي تتاجر باألشخاص.  ظل الراهن، والسيما ف

، ح انتشار التنظيمات أو العصابات الت  ينما يخسر وبالتاىلي

   ا. يصير إرهابً ، فإن اإلتجار بالبشر هذه العصاباتالناس عىل أمنهم وحياتهم من 
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 المشاهير وتهم بالتجار بالبشر ثانًيا: 

 

 رجل األعمال محمد األمير   -1

حكمها بمعاقبة رجل االعمال محمد األمير   أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،0200مايو  08بتاري    خ 

ي الدعوى  8بالسجن المشدد 
 
سنوات بتهمة االتجار بالبشر والتعدي عىل فتيات دار أيتام مملوكة له، ف

 .الخامسجنايات التجمع  0200لسنة  2421رقم 

ي 
 
ي السماع ألقوال الشهود، كما استمعت لمراف 08كانت هيئة المحكمة قد استكملت ف

ي مارس الماض 
 عت 

 .الدفاع والنيابة العامة وقررت حجز الدعوى للحكم بتاري    خ اليوم

اير 0200يناير  7وقد القت قوات االمن القبض عىل المتهم الجمعة  ي فير
 
 0200، وقرر النائب العام ف

ي البشر وهتك عرض سبع فتيات أطفال بالقوة وتحت 
 
إحالته إىل محكمة الجنايات بتهمة االتجار ف

ي اشخاص طبيعيير  هن المجت  عليهن التهديد، وتضمن 
 
و ” .ع.عن“قرار اإلحالة اتهامه بالتعامل ف

بأن دبر لهن مكان إليوائهن ” ه.س.م“و ” ف.س.ص“و ” ل.س.م“و ” ح.أ.ع“و ” ن.ص.ى“و ” م.خ.م“

االمينة لرعاية االيتام( واستعل ضعفهن و حاجتهن و سلطته عليهن وذلك بقصد استغاللهن  األيدي)دار 

جنسيا وكان ذلك مصحوبا بالتهديد باألذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته، وقد ارتبطت تلك 

 الجناية بجناية االستغالل الجنسي لألطفال المذكورين. 
 

 حنير  حسام " "فتاة التيك توك  -2

، ”فتاة التيك توك“حكمها بمعاقبة حنير  حسام  0200ابريل  21محكمة جنايات القاهرة االثنير   اصدرت

 .أل  جنيه إلدانتها بتهمة االتجار البشر  022سنوات وغرامة قدرها  8بالسجن المشدد 

كانت محكمة جنايات القاهرة قد اعادت إجراءات محاكمة المتهمة بعد قبول نقضها عىل حكم اول درجة 

ي حملت  022سنوات وتغريمها مبلغ  22لذي قض  بالسجن المشدد وا
ي القضية الت 

 
أل  جنيه مرصي ف

 .جنايات الساحل 0202لسنة  4127رقم 

أن تعاملت ب” االتجار بالبشر “وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمة اىل محكمة جنايات القاهرة بتهمة 

ي عليهن الطفلتير  
ي أشخاص طبيعيير  هن المجت 

 
من العمر،  21واللتان لم يتجاوزا ال  ” ح. و“و ” م. س“ف

وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خالل أحد 

ونية للتواصل االجتماعي  ي طياته بطريقة ، ي”تطبيق تيك توك“و ” تطبيق اليكي “التطبيقات اإللكي 
 
حمل ف

ة دعوات للتحريض عىل الفسق  .واإلغراء عىل الدعارة بقصد الحصول عىل منافع مادية مستي 
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 خلفالفنان شادي  -3

ي  اصدرت
 
اير  00محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت ف  8حكمها عىل المتهم بالسجن المشدد  0200فير

ي القضية رقم 
 
كىلي   0202لسنة  0455جنايات مرص الجديدة المقيدة برقم  0202لسنة  8081سنوات ف

ي يقير  المحكمة أن المتهم الفنان ش
 
ي حيثيات حكم المحكمة، أنه استقر ف

 
ق القاهرة، حيث جاء ف دي ارسر

ي الحياة 
 
خل  صاحب استديو ذات بمرص الجديدة لتعليم مهنة التمثيل، قد اتبع شيطانه وضل سعيه ف

ي الوصول 
 
ي يطمحن ف

ي واستقطاب ضحاياه من الفتيات الالت 
ا للبىع 

ً
الدنيا، واتخذ من حرفته التمثيلية طريق

ي عليهن ال  
اف التمثيىلي والشهرة، فاستغل انفراده بالمجت  عطائهن دروًسا تمثيلية بها بحجة إ 7لالحي 

 .مشاهد إغراء، وقام بالتحرش بهن و محاولة هتك عرضهن

ي تاري    خ سابق عىل 
 
ي قرار إحالة المتهم اىل محكمة الجنايات، أنه ف

 
يوليو  4وقد ذكرت النيابة العامة ف

ي القاهرة وجنوب سيناء، هتك عرض  0202
طة مرص الجديدة ونويبع، بمحافظت  من  7بدائرة قسمي رسر

ي عليهن، حيث قام بالطعن أمام محكمة النقض عىل الحكم الصادر ضده بالسجن 
 سنوات.  8المجت 

 

ة  مستشفيات :ثالثا ية  تتاجر أطباءو شهير  باألعضاء البشر

وري -1  غلق مستشف  الجي  

ي  - 25الدائرة قضت محكمة جنايات القاهرة 
 
آخرين بالسجن  8، بمعاقبة طبيب و0202ديسمير  00ف

أل  جنيه للجميع، مع  022سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة  8سنوات، وبالسجن المشدد  22المشدد 

ي األعضاء 
 
وري المملوكة للمتهم األول لمدة عام، وذلك التهامهم باالتجار ف يةاغلق مستشق  الجي    .لبشر

ى أستاذ جراحة كىل«حسام.م»كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمير   ، ، بصفته طبيب بشر

.ع»و« محمد.أ»و« نادية.ع»و بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة ألغراض « صباح.م»و« مصطق 

ية متعاملير  مع  من المجت   04االتجار بالبشر داخل مرص تستهدف ارتكاب نقل وزراعة األعضاء البشر

ية وه الكىلعليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءه اء أعضائهم البشر  م وعرضوا عليهم بيع ورسر

 أجسام 
 
الخاصة بكل منهم مستغلير  الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها ف

 . آخرين والحصول عىل منافع مادية بالمخالفة للقواعد واألصول الطبية

ي عليهم بأن اتفقوا معهم عىل التعام
ي عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال  تعاملوا مع المجت 

 
ل ف

ي آخرين منهم أجانب، وتضمن أمر 
 
كالهم مستغلير  حالة الضع  والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها ف

اإلحالة أن المتهمير  من الثالث حت  الخامس تعاملوا من خالل جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عير 

ي غضون عامير  
 
ي ف

ي أشخاص  0220حت   0222وطت 
 
ي عليهم بأن استقبلوهم ف

طبيعيير  وهم المجت 

وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلير  حاجاتهم المادية لبيع كالهم بحصولهم عىل توقيعات وإيصاالت أمانة 
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ا عىل بيعها واستئصالها منهم عن طريق مالحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها  إلخضاعهمفارغة للبيانات  جير

ي آخرين بقصد تحقيق منفعة عىل ال
 
 نحو المبير  بالتحقيقات . ف

 

 متعدد الجنسيات لتجارة األعضاء عصاب   تشكيل  -2

ة  ي قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة العارسر
 
اىل  8بالسجن المشدد من  0200يناير  22ف

ية داخل  22 سنوات لثمانية متهمير  من جنسيات مختلفة باإلتجار بالبشر وزراعة األعضاء البشر

تير    .أل  جنيه ومصادرة المضبوطات 522بالقاهرة، كما قضت بتغريم كل منهم مستشفيير  شهير

ي الدعوى رقم 
 
متهمير   5، بمعاقبة 0202كىل جنوب القاهرة لسنة   727واصدرت المحكمة حكمها ف

سنوات، ومعاقبة متهمير  أخرين  5سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن المشدد  22بالسجن المشدد 

 .سنوات 8بالسجن المشدد 

 1حيث القت أجهزة األمن المرصية القبض عىل  0202قضية تعود وقائعها  اىل شهر ديسمير ال

اشخاص من جنسيات أردنية وفلسطينية ومرصية لتأسيسهم جماعة إجرامية منظمة بهدف االتجار 

ي غضون عامي 
 
ية بهدف تحقيق رب  ح مادى ف ، حيث قام  0202حت   0221بالبشر بنقل األعضاء البشر

ي  –سنة فلسطينية  88س.ح  –سنة فلسطينية  42س.ح  –سنة أردت   88) م.م 
م.ك  –ب.أ فلسطيت 

ي 
ية مرصية  42م.ح  –فلسطيت  ي  –سنة طبيبة بشر

سنة (  88م.م.ع مرصي  –سنة  87ح.س فلسطيت 

ابل مق” الكىل“المادية إلقناعه باستئصال جزء من جسده ” ف.م.ع“بإستغالل حاجة المجت  عليه 

ي شخص آخر يدع أل  جني 05مبلغ 
 
 ”س.ب“ه لزرعه ف

 –. ج ع –س. ح  –لكل من )أ. ص ” الكىل“ باستئصالوتبير  خالل التحقيقات ان المتهمير  قد قاموا 

ي آخرين نظير مقابل مادي وذلك بعد  –ع. ن  –م. ي  –ه.م  –أ. ع  –م. ع 
 
ع. م( لنقلها وزرعها ف

ي القضي
 
ة والذي كان يجير الضحايا عىل التوقيع عىل االتفاق مع أحد سمارسة نقل األعضاء والمتهم ف

حيث كان يحصل عىل  االستئصالايصاالت أمانة عىل بياض لضمان عدم تراجعهم عن إجراء عملية 

ك المتهمون جميعا بطريق االتفاق فيما بينهم  5222مبلغ  جنيه عىل كل ضحية يتفق معها، كما اشي 

ي النية موظفير  وبطريق المساعدة مع 
ي اللجنة العليا لنقل وزراعة األعضاء  عموميير  حست 

وهم موظق 

ي محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 
 
ي ارتكاب تزوير ف

 
ية بوزارة الصحة ف بإجراء عملية نقل  21882البشر

ي صورة واقعة 
 
ىلي حال تحريرهم المختصير  بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة ف

ُ
وزراعة ك

 صحيحة. 

 

 

  مدينة  – 3
 
 باألعضاءيتاجرون  أطباء ٤و نص صاحب مستشف  ف
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ي مارس 
 
 8عاما و  ٥١متهما بالسجن المشدد لمدة  24بمعاقبة   0202قضت محكمة جنايات القاهرة ف

سنوات لثالثة متهمير  أخرين وتغريم كل منهم  ٦سنوات ، والسجن المشدد   ٥١   بالسجن المشدد

ي مدينة نرص أطباء وصاحب مست ٤ال  جنية من بينهم  ٠١١قدرة  ماىلي مبلغ 
 
 التهامهمشق  ف

ي 
ية، واستغالل حاجة المجت  باالنضمام لجماعة إجرامية منظمة هدفها نقل وزراعة األعضاء البشر

عليهم للمال الستئصال الكىل منهم ألشخاص مجهولير  بالمخالفة للقواعد واألصول الطبية و دون 

ية ، حيث قاموا  اشخاص و استئصال عضو "  1 ستغاللباموافقة اللجنة العليا لزراعة األعضاء البشر

الكىل " من أجسادهم و زرعها آلخرين مقابل مبالغ مالية ، كما قضت بغلق احدى المستشفيات بمدينة 

 .سنوات 8نرص لمدة عام و حرمان األطباء األربعة المتهمير  من مزاولة المهنة لمدة 

 

 
ً
   األطفالعصابات خطف : رابعا

 
وعةأعمال غير بهدف استغاللهم ف  مشر

ة )    ي خط  األطفال خالل الفي 
 
( بهدف استغاللهم 0200-0202تم رصد نشاط العصابات المختصة ف

ي الخارج: 
 
وعة ومنها التسول، وتجارة األعضاء، وبيعهم ف ي أعمال غير مشر

 
 ف

 

 اطفال  واستغالل حالت خطف -

 

ي  -2
 
 قرية العتوه القبلية مركز قطور بمحافظة الغربية،من  اسماعيل السيد  تعرض الطفل ،0202يو نيو ف

اختطافه وقام المتهم ب عليه،لحادث بشع عىل يد مسجل خطر، أثناء قيادة الطفل للتوك توك للعمل 

ي حالة خطرة، وتم نقله لمستشق  طوارئ جامعة  21وتوثيقه بالحبال 
 
ساعة وعير عىل الطفل ف

ي وأجريت للطفل عدة عمليات جراحية، ت طنطا،
 
، وتوف ي

م خاللها بي  ك  اليدين وبي  قدمه اليمت 

ي 
 
 .الدممتأثرا بإصابته بتسمم ف

ي    ح الجثة لبيان سبب الوفاة، خاصة وأن وفاة الطفل  أمرت عي لتشر
النيابة العامة بندب الطب الشر

ي 
 
ي تعرض لها ف

  الحادث،نتجت عن إصابته الت 
 
 وتم إحالة المتهم اىل محكمة الجنايات بالمحلة وتوف

ي ا
 
 قبل الحكم عليه.  0200مارس  4لمتهم داخل محبسه ف

 

 

ي  -0
 
 قرية سنوات من 8الطفل " أ "  اشخاص بخط عصابه مكونه من ثالث  قامت,  0202سبتمير ف

قائه كان الطفل يلعب مع اصدحيث   ،لتحريرهبغرض طلب فدية من والده محافظه اسيوط  الشامية

له وجاء شخصان بدراجه ناريه ملثمان  لطفل قاموا بخط  ا ناريه،اسلحه  ا الوجه وبحوزتهمامام مي  

طة القت قواتو  رسيعا،والهرب  القبض عىل المتهمير  بعد اشتباكات معهم باألسلحة النارية  الشر

ي المتهمير  للمحاكمة.  وتمالخاطفير   أحد  إثرهاقتل عىل 
 
  إحالة باف
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يوًما على ذمة  51وشقيقها لمدة  تجديد حبس ربة منزل العامة،قررت النيابة  2222يونيو  3في -3

فاطمة. »التحقيقات بتهمة خطف طفل من أمام منزل أسرته بمنطقة الهرم، وكشفت التحقيقات أن المتهمة 

سنوات أثناء اللهو أمام منزل أسرته بسبب معاناة  3، خطفا طفل عمره «سامر»سنة، وشقيقها  33، «أ

أن ذلك كان سببًا في طالقها من زوجها، فتوصال إلى المتهمة من العقم وعدم مقدرتها على اإلنجاب، و

 حيلة خطف الطفل وتزوير شهادة مواليد تثبت أنه نجلها.

 

ي أغسطس -4
 
ي  بالمحلةأ " المقيم  ز،بخط  طفل "  اشخاص، 8مكونه من  قامت عصابه 0202ف

 
 ف

باختطاف  مالكي ( أشخاص يستقلون سيارة  8الطفل قيام عدد )  باختطافحيث قاموا  ،الغربيةمحافظه 

طة ثان المحلة له بمنطقة أبو دراع دائرة قسم رسر وذلك  ،أحد األطفال حال تواجده رفقة والدته أمام مي  

 لعلمه، بغرض طلب فدية مالية من والده مالكي مشوقه سيارةبواسطه 
ً
ل تاجر بكون والد الطف منظرا

 أنه صاحب ثروة
ً
باىلي  الطفل باقتياد ، وقاموا مواد غذائية معتقدا ل مهجور بمركز "اطور " وقاموا برص    مي  

ي القبض عىل المتهمير  و تم احالتهم الطفل وتعذيبه لكي يمتنع عن الرصاخ
 
طة ف ، ونجحت قوات الشر

 للمحاكمة. 

 

عاما،  51بالسجن  بائع منظفات بمعاقبة ،2222مايو  32بتاريخ  محكمة جنايات الزقازيق قضت -5

الحصول على منفعة بيعه و وذلك بغرض ،ريض حياته للخطروتع سنوات 6لقيامه بخطف طفل عمره 

 .مادية

جنوب الزقازيق،  كلي 626برقم أبو حماد، المقيدة  جنايات 2222لسنة  1222رقم التي تحمل القضية 

 عاما بائع منظفات 22قررت النيابة العامة، إحالة "محمود ال ع " حيث 2222تعود وقائعها الى فبراير 

سنوات،  6بخطف المجني عليه الطفل "ص م أ"  فبراير 3، لقيامه يوم دأبو حمادائرة مركز بمقيم و

 ليه.ع تعديبالقام بطريق التحايل بأن أوهمه بشراء الحلوى له واقتياده لمكان بعيدا عن أعين المارة و

ي مايو  -8
 
قية، حارس عقار " أحمد ر ع م،  0200ف عاًما"  42, عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشر

ي سوي ، بالسجن 
ي مركز الفشن بمحافظة بت 

 
طفلة  (چ م مأطفال ) 8بخط   المؤبد، التهامهُمقيم ف

وذلك سنوات،  1 لعمرتبلغ من ا (ح م أ)سنوات، والطفلة  5سنوات، وشقيقها م،  1تبلغ من العمر 

ي عقار أرس األطفال 
 
 حداثة عمرهم وما له من عالقة بذوي  هم، وأنه خادم باألجرة ف

ً
بطريق التحايل مستغل

طة أول العارسر من  والتهديد وتعدىالثالثة، وأنه تعدى عىل األطفال بالقوة  عليهم بدائرة قسم رسر

 .الدعوى المدنية للمحكمة المختصة رمضان، وإحالة

ي يونيو  -7
 
" عاًما للخط  باإلكراه، من أحد المقيمير  24عرضت طفلة ،تبلغ من العمر ", ت 0200ف

ي ببلدتها بمركز أشمون بالمنوفية، 
  والت 

 
ا ف

ً
 أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكين

 أمرتوقد ، هناك عليها مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها باإلكراه واقتيادها قًشا إىل مسكنه وتعديه 
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ا عىل ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفلة عىل الني ابة العامة بحبس الُمتهم أربعة أيام احتياطيًّ

عي مصلحة الطب 
اء التعدي،  الشر  مضاهاة بصمة المتهم وطلبتلتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّ

 جسده
 
ة ف  .الوراثية مع آثار ُعير عليها بمالبس المجت  عليها، وبيان العالمات الممير 

ي يونيو  -5
 
ة بمحافظة اشخاص 4قام  , 0200ف أمام مسكنه  من ،اعوام 22اختطاف طفل يبلغ ب البحير

اء عائلته، دفع مبلغ من المال كفدية لتحريرهلمساومة أرسته  ركبة توك م مستخدمير  ، بعد علمهم بير

ي 
ي تنق 

 
 قات. يالنيابة العامة بحبس المتهمير  احتياطيا عىل ذمة التحق وأمرتجريمته،  توك ف

 

 خامس
ً
 : جهود الدولة المصية ا

ي مكافحة جرائم االتجار بالبشر منذ التصديق عىل "اتفاقية األمم بدأت 
 
الجهود المرصية ف

مو منذ عام   بإنشاء 0224المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية"، و"بروتوكول بالير
ً
"، ومرورا

الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس 

اتيجية  ي مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاًء بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف االسي 
 
موحدة ف

ي  يدلا مم .(0200 - 0228الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر )
 
عىل اإلرادة السياسية للدولة المرصية ف

 النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمير  فيها. مكافحة هذه الجريمة 

، عملت  اطار السىعي للحد من جرائم االتجار بالبشر
 
عية  وف الدولة عىل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشر

جرم ارتكابها، حيث تعد مرص من أوائل دول العالم الت  
ُ
يىعي بوضع قوانير   ت عن طريق محورين  األول تشر

ي تجر 
م ارتكاب تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة، لمواجهة  تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، و المحور الثات 

من خالل  التوعية  بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، 

، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، المجلس القومي    للطفولة واألمومة،الداخلية، التضامن االجتماعي

 
ً
ا ، األزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفير  ي

منظمات المجتمع المدت 

 .للشباب

عية من خالل إنشاء لجنة وطنية تنسيقية،  اتخذتو  مرص خطوة استباقية لمواجهة الهجرة غير الشر

 مرحلة الحقة إ
 
ي أن تسارع تلك اللجنة ف

اتيجية متكاملة تعكس رؤية الوكان من المنطق  دولة ىل وضع اسي 

عية وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة  -0202وتصورها المستقبىلي لمكافحة الهجرة غير الشر

ام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق اإلنسان إىل 0282
، وتستند إىل دعائم راسخة أال وهي احي 

 .ة والدوليةجانب المشاركة المجتمعية واإلقليمي

 .القضائية  الدولة جهود أ(
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ي مكافحة 
 
ي يونيو  ظاهرةواستكماال لجهود الدولة ف

 
، وف  محكمة النقض عقدت، 0200االتجار بالبشر

ي البشر 
 
عية واالتجار ف ي مجال مكافحة الهجرة غير الشر

 
ية اللجنة الوطنبالتعاون مع ورشة عمل ف

عية   .واالتجار بالبشر التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشر

ي 
 
ات القضاة ف ات وحلقات نقاشية لصقل خير ، البشر القضايا المتعلقة باالتجار بوتضمنت الورشة محاض 

ي البشر وأحكام القانون  0222لسنه  84وذلك بالتدريب عىل أحكام القانون 
 
 10بشأن مكافحة االتجار ف

عية وتهريب المهاجري 0228لسنة   .نبشأن مكافحة الهجرة غير الشر

 

يعية.   ب(جهود الدولة التشر

يعيا و بتعديل  ٠١٠٠لسنة  ٠٠قانون رقم  0200-4-28وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي األربعاء تشر

عية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم  لسنة  ٢٠بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشر

وع  توتضمن ،٠١٥٦ التعديالت تشديد العقوبة عىل كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشر

ي ذلك
 
 .فيها أو توسط ف

عية والعمل  تعديالت جاءتو  ي مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشر
 
ي إطار سىعي الدولة وجهودها ف

 
القانون ف

ي هذا الشأن، حيث انتشر 
 
ي اآلونة  ت هذه الظاهرةعىل التصدي لها بالتوافق مع األطر الدولية الصادرة ف

 
ف

ي حاجة إىل 
 
ي الوقت الحاىلي للقانون القائم أنه ف

 
ة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العمىلي ف األخير

ي توقع عىل المخالفير  ألحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات عىل 
ي نص عليها  والت 

مراجعة العقوبات الت 

لصعيدين العام والخاص ،ومن ثم كان لزاما عىل الدولة النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه عىل ا

ي    ع يشدد العقوبات المقررة لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب  .أن تسارع وتتدخل بتشر

 

اتيجية الو ج(   عيةالسير  .طنية لمكافحة الهجرة غير الشر

عية ) قانونكما جاء ال اتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشر
 مع أبرز أهداف االسي 

ً
-0228متماشيا

ي تستهدف حماية الفئات األكير عرضة لخطر االستغالل من جانب المهربير  وهم الشباب 0208
( والت 

عي وكذلك ردع ومعاقبة سمارسة وتجار الهجرة من 
واألطفال وأرسهم والوافدين إىل مرص بشكل غير رسر

 .ل إجراءات وعقوبات مشددةخال

عية  يىعي الداعم ألنشطة مكافحة الهجرة الشر  بناء وتفعيل اإلطار التشر
 
اتيجية ف وتمثلت أهم غايات االسي 

 القانون القائم فقط، وذلك 
 
ولم يستحدث القانون تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة ف

وتوكول المكمل التفاقية األمم ا  للير
ً
وع جاء لحماية األمن القومي . لمتحدةإنفاذا

وذكرت اللجنة ان المشر

 
ً
المرصي ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبىلي للقضاء عىل تلك الظاهرة ومؤكدا
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 ألرواح 
ً
عىل تضافر الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية القادرة عىل تحقيق النجاح المرجو بحماية

 .من استغالل سمارسة الموت المواطنير  األبرياء

الفقرتير  األوىل  -٥١(، و )1(، و)7(، و)8ونصت التعديالت عىل أن تستبدل بنصوص المواد أرقام: )

عية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ) ( لسنة 10والثانية( من قانون مكافحة الهجرة غير الشر

 :، النصوص اآلتية0228

ي أل  جنيه وال تزيد عىل خمسمائة أل  يعاقب بالسجن : "8المادة "-
المشدد وبغرامة ال تقل عن مائت 

وع  ، كل من ارتكب تهريب المهاجرين أو الشر جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكير

ي ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد مدة ال
 
ي ن عتقل  فيها أو توسط ف

زيد عن ت أل  جنيه وال مائت 

ي  عليه من نفع أيهما أكير  د ما عاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة  ة ال  جنيه والخمسمائ
 
 ف

ي قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة ألغراض تهريب المهاجرين  1
حاالت وه  إذا كان الجات 

ي ات طابع غير أو توىل قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها او اذا كانت الجريمة ذ
او إذا   وطت 

ي موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة 
 او إذا كان الجات 

ً
تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سالحا

اذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى  وارتكب الجريمة باستغالل الوظيفة أو الخدمة العامة او

تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل  أو صحتهم للخطر، تعريضتهريبهم من المهاجرين أو 

 أو من 
ً
ي عىل منفعة الحقة من المهاجر المهرب أو ذويه او إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفال

الجات 

ي ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوي
 
ذا مزورة، أو إ ةعديمي األهلية أو من ذوي اإلعاقة أو إذا استخدم ف

ي ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة استخدمت وثيقة 
 
، او استخدم ف عي

سفر أو هوية من غير صاحبها الشر

ي 
 
ي الرتكاب الجريمة المنصوص عليها ف

للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة او عاد الجات 

 الفقرة األوىل من هذه المادة

 

جنيه وال تزيد عىل خمسة ماليير  تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة ال تقل عن مليون  ":7"المادة -

، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص  ي من نفع أيهما أكير
جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عىل الجات 

ي أي من الحاالت اآلتي8عليها بالفقرة األوىل من المادة )
 
وه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة  ة(، ف

ي هذا الشأن او إجرامية منظمة او إذا ارتكبت الجر 
 
 للقوانير  المعمول بها ف

ً
ي وفقا  لغرض إرهاتر

ً
يمة تنفيذا

نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض ال يرجر الشفاء منه، او 

ي عقاقير أو أدو 
ي ارتكاب الجريم يةاستخدم الجات 

 
 ةأو أسلحة، أو استخدم القوة أو العن  أو التهديد بهما ف

او كان عدد المهاجرين المهربير  يزيد عىل ثالثة أشخاص، أو ال يزيد عىل ذلك مت  كان أحدهم عىل األقل 

ي باالستيالء عىل وثيقة س
أو هوية  ر فمن النساء أو األطفال أو عديمي األهلية أو ذوي اإلعاقة او قام الجات 

ي القوة أو األ 
ي المهاجر المهرب أو إتالفها او اذا استخدم الجات 

سلحة لمقاومة السلطات او استخدم الجات 

ي الرتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها 
ي ارتكاب الجريمة او ا ذا عاد الجات 

 
األطفال ف

ي الفقرة الثانية من المادة رقم 
 
 8ف
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ي أل  جنيه وال تزيد عىل خمسمائة أل  جنيه كل  ":1"المادة -
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائت 

ا إليواء المهاجرين المهربير  أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع 
ً
من هيأ أو أدار مكان

 .ثبوت علمه بذلك

 

معاقبة بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسير  أل  جنيه  وتضمنت": 25"المادة -

، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص  ي أل  جنيه أو بإحدى هاتير  العقوبتير 
وال تزيد عىل مائت 

ي 
وع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجات  ي هذا القانون أو بالشر

 
  عليها ف

ً
 عاما

ً
موظفا

ووقعت الجريمة بسبب إخالله بواجبات وظيفت ه ت ك ون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات 

 وال تزيد عىل خمس سنوات. 

ي ابريل 
 
بتعديل  0200لسن ة  04عىل ق انون رق م  0200باإلضافة لما سبق، فقد صدق رئيس الجمهورية ف

ي ش أن س المة ا 2111لسنة  080بعض أحكام القانون رقم 
 
 المادة  ،لس ف نف

 
وع القانون ف  7وتضمن مشر

مكرر إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مرصية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من 

ترصفات بالبيع أو اإليجار خالل موعد ال يجاوز ثالثير  يوًما من تاري    خ الترصف، ويرفق باإلخطار سند 

ي وتتمثل األسباب  .الترصف
 
وع القانون، ف ي أدت بمشر

 :واألهداف الت 

 .البحريتزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل  -

عية  - ي تتم عىل الحدود البحرية منها اإلتجار بالبشر والهجرة غير الشر
تزايد مستوى الجريمة المنظمة الت 

 .وتهريب المهاجرين

وع للسفن والوحدات البح -  .يالمرص  القومي رية بتهديدها األمن تزايد حجم االستغالل غير المشر

ار بحركة التجارة البحرية سواء عىل المستوى  - ي أو  الداخىلي اإلض    .الخارجر

ي تبنتها الدولة  -
اتيجية المتكاملة الت  ي يتماسر مع االسي 

 
عية و  ف عمليات شأن مكافحة الهجرة غير الشر

، و مبادرة مراكب النجاة  .االتجار بالبشر

مة وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عير الحدوديتسق مع االتفاق  -  .يات الدولية المير

يعية لمكافحة األفعال  - ي توفير حلول تشر
 .ال تتفق مع نصوص القوانير  السارية الت 

ي تتم عىل السفن والوحدات البحرية بما  -
تمكير  الجهات المختصة من متابعة جميع الترصفات الت 

 .يضمن فرض الرقابة

 المختصة من االحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالك ومستأجري السفن.  تمكير  الجهات -
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 د(جهود الدولة التنفيذية. 

 
 
 ورش عمل لتعزيز قدرات دبعق االجتماعي الجهود التنفيذية للدولة، قامت وزارة التضامن  إطار وف

يفية تضامن االجتماعي حول كاألخصائيير  االجتماعيير  العاملير  بدور استضافة المرأة التابع لوزارة ال

 تقديم خدمات الحماية والرعاية لضحايا االتجار بالبشر 

قد تم تسليط الضوء خالل ورش العمل عىل أدوار مختل  الجهات الوطنية المعنية بالتعامل مع االتجار و 

ات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجر  . حيث أتاحت المحاض  غير  ةبالبشر

، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة التضامن  عية واالتجار بالبشر الشر

، والنيابة العامة المجال لمناقشات مثمرة من قبل األخصائيير  االجتماعيير  حول سبل تعزيز  االجتماعي

ي مرص
 
  .منظومة الحماية ف
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 الخاتمة: 

ة وانتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، إن   مس اآلالف من الرجالحيث تاالتجار باألشخاص هو جريمة خطير

ي أيدي المت
 
ي بلدانهم وخارجها والنساء واألطفال ممن يقعون فريسة ف

 
ي ويتأثر ك، اجرين سواءا ف

 
ل بلد ف

، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور    .اياأو المقصد للضح العالم من ظاهرة االتجار بالبشر

ي هذه 
ي تمكنت من خاللها بمحاولة السيطرة عىلي تفسر

لذلك قامت الدولة المرصية ببعض الجهود الت 

ي مرص 
 
ي تحظر االتجار بالبشر ف

يعات الصادرة والعقوبات الت  الظاهرة، و الردع العام من خالل التشر

 باعتباره انتهاك ضي    ح وواضح لحقوق اإلنسان. 


