


فراد عن طريق  و استقبال اأ و إيواء اأ و انتقال اأ و نقل اأ مم المتحدة؛ تجنيد اأ
أ
يقصد باالتجار بالبشر؛ وفقًا لل

و  و استغلل النفوذ اأ و الخداع اأ و االحتيال اأ و االختطاف اأ خرى لإلكراه اأ و صور اأ و استخدام القوة اأ التهديد اأ
و االمتيازات للحصول على موافقة شخص له سلطة على  موال اأ

أ
و تلقي اال و منح اأ استغلل نقاط الضعف اأ

خرى للستغلل الجنسي  و صورًا اأ دنى الدعارة اأ خر بغرض االستغلل، ويشمل االستغلل كحد اأ
 
شخص ا

عضاء
أ
و انتزاع اال شغال الشاقة اأ

أ
و اال و الممارسات الشبيهة بها اأ و العبودية اأ و الخدمة القسرية اأ و العمالة اأ   .اأ



يضا فى البلد الواحد مثل الهجرة من الريف إلى  واالتجار بالبشر ال يتم فقط عبر الدول والقارات وإنما اأ
 المدينة

جور متدنية 
أ
نواع االستغلل الجنسى وغير الجنسى والعمل با وتعرض النساء والرجال على السواء لكل اأ

مور 
أ
عمال السخرة وغير ذلك من اال

أ
قرب ما تكون إلى القيام با   .اأ

http://www.masress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


 1 – االستغلل الوظيفى :
و االستعباد والسخرة و الخدمة قسرًا وتتضمن وسائل هذا االستغلل  -

أ
العمل القسري بما فيه االسترقاق ا

خر بما 
 
و بعقود عمل مقيدة حينًا ا

أ
شخاص الذين يفرض عليهم العمل بالسخرة حينًا ا

أ
توظيف ، وإيواء ، ونقل اال

و اإلكراه،،  و االحتيال اأ  يؤدي إلى إخضاع الضحية إلى عبودية ال إرادية واسترقاق بالقوة ، اأ
صحاب العمل  - أ

و ا االتجار بالعمال من خلل عقود توظيف قانونية ولكن ك ثيرًا ما يستخدم وكلء التوظيف اأ
ساليب تؤدي إلى العبودية  اأ

- و مصادرة وثائق السفر واالحتفاظ بها  - جانب)اأ
أ
( جوازات السفر ، تذاكر السفر وبطاقات اإلقامة اال  

مريكا تستخدم  وروبا واأ بيض الذي يمارس عليه االستغلل الجنسي ويتم من خلل شبكات واسعة في اأ
أ
الرقيق اال

و اإلكراه و االحتيال اأ .النساء القادمات للعمل هناك في تجارة الجنس بالقوة اأ   



 2 – استغلل حالة االستضعاف :
طفال -

أ
و االتجار باال

أ
وخاصة . في كافة المعاهدات والمواثيق الدولية" جريمة دولية"إذ يعتبر هذا االستغلل .. ا
حظر وردع )الملحق بها ، الخاص ب ( البروتوكول)، و" معاهدة االمم المتحدة ضدَّ الجريمة المنظمة الدولية"

(. ومعاقبة المتاجرة بالبشر خصوصًا النساء واالطفال  
طفال من دول العالم الثالث وخاصة من  -

أ
سيا وافريقيا )هناك سرقة وبيع لل

 
تحت مسمى التبني والخدمة في ( ا

مريكا
أ
وروبا وا

أ
. البيوت في ا  

طفال من  -
أ
حيان يتعرض الجنود اال

أ
لغام وفي معظم اال

أ
طفال في النزاعات المسلحة ونزع اال

أ
وهناك تجنيد لل

و على  ما الفتيات فيجبر العديد منهن على الزواج اأ مراض المنقولة جنسيًا اأ
أ
الجنسين إلى االغتصاب والتقاط اال

.ممارسة الجنس مع مقاتلين   
طفال عبر 

أ
طفال"االستغلل الجنسي التجاري لل

أ
التي تشكل اعتداء فاضحًا وإساءة فظيعة " سياحة الجنس مع اال

طفال وإنسانيتهم
أ
. لكرامة اال  

عضاء البشرية وغيرها -
أ
و نزع اال

 تجارة اأ



االتجار بالبشر يؤدي للتفكك االجتماعى -  

االتجار بالبشر يدعم الجريمة الُمنظمة - .  

االتجار بالبشر يحرم الدولة من القوى البشرية - .  

االتجار بالبشر ُيتلف الصحة العامة - .  

االتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة - .  



تم رصد الظواهر والمشكلت المجتمعية المصرية للبحث عن علقاتها 
 :بمشكلت االتجار بالبشر

 .زواج النساء في إطار االتجار بالبشر -
طفال في العمل -

أ
 .استغلل اال

طفال الشوراع -
أ
 .االتجار با

 .االستغلل الجنسي والدعارة -
عضاء البشرية -

أ
 .االتجار في اال

 المصدر : دراسة المركز القومى للبحوث االجتماعية حول االتجار بالبشر



االتجار بالبشر يؤدي للتفكك االجتماعى -  

االتجار بالبشر يدعم الجريمة الُمنظمة - .  

االتجار بالبشر يحرم الدولة من القوى البشرية - .  

االتجار بالبشر ُيتلف الصحة العامة - .  

االتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة - .  



الفقر، والصراعات الداخلية، والكوارث    - 1  
.الطبيعية           

 
الهجرة االقتصادية - 2 .  

 
العنف االجتماعى - 3 .  



.الفقر – 1  

 
ة  - 2 .

أ
الثقافة التي تدعم التمييز والعنف ضد المرا  

 
غياب دور المؤسسة الدينية – 3 .  
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 (  سنة فأكثر 18)آراء أرباب األسر في أسباب زواج الفتيات  

 من غير المصريين

0.2

0.3

0.3
8.1

11.6

12

13.2

14.9
16.5

28
37.1

40.4

45.4

48

الرغبة في السفر

تأخر سن الزواج

الجهل

هروب البنات من األعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة

قلة قدرة الشباب وعزوفه عن الزواج

كثرة عدد البنات في األسرة

تقليد البنت الالتي تزوجت من غير المصريين وكان زواجها ناجح

العريس العربي يقدم الكثير من الهدايا

حتى تتمكن األسرة من رعاية باقي أخواتها

مساعدة األسرة اقتصاديا

الزوج يكون مفتدر

ارتفاع تكاليف تجهيز البنت عند زواجها

فقر األسرة وانخفاض دخلها

ارتفاع المهور التي يدفعها األزواج من غير المصريين
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 راء أرباب األسر المتعلقة بكيفية التعرف على الزوج الغير مصريآ

0.3

4.2

9.9

28.7

83.6

عن طريق محامي

عن طريق األب

عن طريق الخاطبة أو مكتب

زواج

عن طريق أحد األقارب

عن طريق سمسار معروف
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 آراء أرباب األسر المتعلقة بمتوسط عمر الزوج الغير مصري

50 سنه فأكثر

%58

35 - 50 سنه

%38

أقل من 35 سنه

%4



15 

   زواج البنات من غير المصرييناستمرار 

يستمر في أحوال 

قليلة

%20

ال يستمر

%65

نعم يستمر

%15



16 

 لماذا ال يستمر الزواج من غير المصريين

0.8

1.3

2.9

7.9

14.6

22.1

25.2

27.9

44.5

49.3

الحرمان من رؤية أهلها

زواجه من أخرى

توافق عدم ال

للمتعة

إصرار الزوج على قيام الزوجه بأعمال غير إخالقية

ألن الزواج لم يتم يشكل رسمي

عدم قدرة الزوجة على تحمل مثل هذا الزواج

صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل مسئولية الزواج

إصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال غير مناسبة وخدمة أهله

وطن هروب الزوج وسفره خارج ال
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 العوامل التي تؤثر على قيمة المهور التي يدفعها العريس الغير مصري

0.7

1.6

3.9

7.7

14

15

48.9

71.9

اخرى

اإلمكانيات المالية للزوج

السمسار

تعليم الفتاة

جنسية الزوج

العائلة التي تنتمى اليها الفتاة

سن الفتاة

جمالها
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 موافقة الفتاة على الزواج من غير المصري أسباب

0.3

0.6

1.3

2.1

7.5

11.6

16.7

29.1

29.9

91.2

تأخر سن الزواج

العيش في حياة أفضل

أخرى

للسفر للخارج

سوء معاملة األسرة للبنت

تقبل تحت ضغط األسرة

تخلص الفتيات من األعمال الشاقة

بعض الفتيات تفضلن هذا النوع من الزواج

تقليد لفتيات أخريات

تدنى المستوى االقتصادي لألسرة
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 (  سنة 40– 18)أهم المقترحات للقضاء على مشكلة زواج الفتيات المصريات 

 من غير المصريين

0.1

0.1

0.1

1.2

2.6

23.3

26.9

43

44.2

94.2

زيادة فرص العمل للشباب

وضع قانون إلعضاء الجنسية لألبناء

مساعدة البنات التي سبق لهن الزواج من غير مصريين حتى يتمكنوا من الزواج مرة أخرى

من مصريين

إنشاء هيئات لمساعدة البنات

تاجية إنشاء مشروعات إن

وضع إجراءات إدارية تضمن توثيق الزواج وحماية حقوق الزوجة

تدخل الجهات المحلية لمنع الزواج من غير المصريين

زيادة وعي الفتيات بمشكالت هذا الزواج

زيادة وعي اآلباء بمشكالت الزواج من غير المصريين

تحسين ظروف معيشة األسر في الريف المصري





تكاتف كل االطراف من اجل العمل على مواجهة كل مظاهر واشكال االتجار بالبشر وخاصة االعلم والمؤسسة  - 1
 .الدينية ودوره البارز فى التوعية الجماهيرية باالضافة الى نشر القانون على مدى اوسع واك ثر انتشارا 

تحقيق التكامل بين الجمعيات المختلفة فى انشطتها تحقيقا لرفع ك فاءة الخدمات المقدمة للحاالت سواء كانت  - 2
 .هذه الحاالت تعرضت بالفعل للتجار او لوقايتها من التعرض له 

االستفادة بكل الموارد المتاحة من برامج ودراسات والدليل التدريبى  فى تدريب وتاهيل العاملين فى مواجهة  - 3
قام باعداد الدليل جمعية حواء ) الظاهرة بشكل عام واالخصائيين االجتماعيين والنفسيين بشكل خاص 

 (.المستقبل 
تطوير النظام التعليمى ومواجهة القضايا الفرعية التى من شانها ان تؤدى الى انتشار االتجار بالبشر كالتسرب  - 4

 .إلخ .................... من التعليم واطفال الشوارع واالمية والفقر 
االعتماد على تقديم حزم برامج تنموية متكاملة للسر فى المناطق االك ثر انتشارا للظاهرة تشمل هذه الحزم  - 5

 .برامج اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية 



تفعيل القانون الخاص بمناهضة ظاهرة االتجار بالبشر وتطبيق اقصى العقوبة وفقا لنص  - 6
القانون لمن يروج او يمارس الظاهرة وتضييق الخناق على السماسرة والمحاميين المتلعبين 

 .كاطراف اساسيين يساعدوا على انتشار الظاهرة بدال من الحد منها 
تفعيل دور االتحادات االقليمية والجمعيات الرائدة فى التوعية بالظاهرة وتدريب الجمعيات  - 7

 .الصغيرة القاعدية خاصة الجمعيات فى مناطق انتشار الظاهرة 
العمل على توسيع قاعدة الجمعيات والمشاركين لمزيد من التوعية بالقضية وخطورة  – 8

 .انتشارها 
 .انشاء شبكة من الجمعيات العاملة فى مجال مواجهة الظاهرة  - 9

 .تجميع الجهود المبذولة فى مواجهة القضية وتوثيقها بشكل يجعلها قابلة للتعميم  - 10



خيرا فإن الممارسات المرتبطة باإلتجار بالبشر ال يمكن التصدى لها بمجرد سن القوانين بل بإتباع  اأ
  سياسات فاعلة للحد من من الفقر ورفع ك فاءة التعليم ومحو االمية ومراجع الخطاب الدينى وتوجيهه  


