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السيد الدكتور وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
السيد األستاذ رئيس المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف،
السيد الدكتور رئيس جامعة مدينة السادات،
السيد الدكتور عميد كمية الحقوؽ بجامعة مدينة السادات،
السيد األميف العاـ لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف،
السيدات والسادة ممثمي السفارات والمنظمات الدولية،

الحضور الكريـ،
يواجو العالـ خط ارً ىائلً متمثلً في جريمة االتجار بالبشر ،واذا كاف ىذا التعبير يعتبر حديثاً نسبياً،

إال أف الجريمة معروفة منذ األزؿ ،فاستغلؿ الفئات األكثر ضعفاً أخذت أشكاالً عدة
ابتداء مف العبودية وصوالً
ً
إلي ممارسات مثؿ استغلؿ األطفاؿ بل مأوي في جرائـ وشغب سياسي ،واستغلؿ حاالت االحتياج والفقر في
ممارسات أكثر جمباً لمماؿ مثؿ تجارة األعضاء البشرية.

إف جريمة االتجار في البشر جريمة عبر وطنية تعانى منيا جميع الدوؿ سواء كانت متقدمة أو نامية،

ووفقاً لبيانات مكتب األمـ المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ( ،)UNODCتعد ىذه الجريمة مف أكثر الجرائـ

المنظمة عبر الوطنية ربحاً إلى جانب جريمتي تجارة السلح والمخدرات،

وقد تنبو المجتمع الدولي إلي ضرورة التكاتؼ لمواجية وتحجيـ ىذا الخطر بيدؼ القضاء عميو،

فكانت االتفاقيات الدولية ذات الصمة المصحوبة بأنشطة المنظمات والييئات المتخصصة مثؿ المنظمة الدولية
لميجرة ( ،)IOMمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) ،)UNODCمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة،
وىيئة األمـ المتحدة لممساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة ،فكاف لزاماً عمى الدوؿ مف واقع مسئولياتيا

التعاقدية الدولية أف تعمؿ في إطار تدابير قانونية ومؤسسية لمكافحة ىذا الخطر تجاه مواطنييا،

وتعتبر مصر مف الدوؿ الرائدة في عمميات المكافحة والردع ،وقد تبمور ذلؾ في انضماميا إلي
اال تفاقيات الدولية ذات الصمة وعمي رأسيا بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،"Palermo 1".
وتشكيميا لجنة وزارية منذ عاـ  7002معنية بالتنسيؽ بيف األجيزة الوطنية ،وبيف تمؾ األجيزة والمنظمات
الدولية وكذلؾ المجتمع المدني.
كما يعتبر القانوف رقـ  46لسنة  ،7000الخاص بمكافحة االتجار بالبشر ،علمة مضيئة نعتز بيا
حيث أف الرؤية المصرية ال تكتفى باعتبار جريمة االتجار بالبشر جريمة منظمة عبر وطنية فقط ،وانما أيضاً

تعتمد منظور حقوؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بحماية الضحايا والشيود.
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وفى ىذا الصدد ،لـ تكتؼ مصر بيذه الخطوات ،ولكنيا حرصت عمى إعداد أوؿ دراسة ميدانية عاـ 7000
تناولت أىـ أشكاؿ االتجار بالبشر ،حيث تـ إجراء بحث اجتماعي متكامؿ عمى الفئات التي يخشى أف تكوف قد
وقعت في أسر بعض الشبكات المتاجرة بالبشر ،وانتيت إلى وجود خمسة أشكاؿ ىي:
 -0العمؿ القسري.
-7االتجار باألطفاؿ بل مأوى.
-3االستغلؿ الجنسي والبغاء .
-6الزواج في إطار االتجار بالبشر.
-5االتجار باألعضاء البشرية.
وقد أوضحت الدراسة أف مف أكثر صور االتجار بالبشر انتشا ارً في مصر ىي الزواج في إطار

االتجار بالبشر ،استغلؿ األطفاؿ في العمؿ القسري ،االستغلؿ الجنسي والبغاء ،كما أسفرت الدراسة عف
وجود أشكاؿ مختمفة مف الزواج في االتجار بالبشر منيا زواج الصفقة ،زواج األطفاؿ ،وتنتشر ىذه
األشكاؿ مف الزيجات بيف الطبقات الفقيرة ،إلى جانب أنماط أخرى مف الجريمة ومنيا أنماط العمؿ القسري
كاستغلؿ األطفاؿ في العمؿ واستغلؿ العمالة المنزلية.
السيدات والسادة ،تحرص مصر عمي تنفيذ استراتيجيتيا الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
( )7070 -7004وخطة العمؿ المنبثقة منيا والتي ترتكز عمى أربعة محاور أساسية نتطمع مف خلليا إلى
إنفاذ القانوف رقـ  46لسنة  7000مف أجؿ ردع المجرميف الذيف يستغموف حاجة أكثر الفئات ضعفاً ،التوعية

والتعريؼ بالجريمة وخطورتيا وأىمية اإلبلغ عف المشتبو فييـ حيث أف القانوف يكفؿ حماية الشيود وسرية

شيادتيـ ،فضلً عف التنمية التي تمثؿ الشؽ األكثر فاعمية وذلؾ مف خلؿ تشجيع المشروعات الصغيرة
ومتناىية الصغر ،إلى جانب التعاوف والتنسيؽ وتبادؿ الخبرات بيف الجيات الوطنية والدولية ذات الصمة

وخاصة عمى المستوييف العربي في إطار جامعة الدوؿ العربية واألفريقي في إطار االتحاد األفريقي.
ىذا ،وقد قامت وزارة الخارجية بوصفيا عضواً بالمجنة الوطنية لمكافحة ومنع اليجرة غير الشرعية

واالتجار بالبشر بتشجيع ىذا التوجو وعقدت دورات تدريبية لمدبموماسييف االفارقة بمعيد الدراسات
الدبموماسية ،إلى جانب ما يقوـ بو مركز القاىرة اإلقميمي لمتدريب عمى تسوية المنازعات وحفظ السلـ في
إفريقيا ( (CCCPAفي ىذا الصدد ،كما يتـ االعتماد عمى الو ازرات والييئات أعضاء المجنة في تنفيذ
االستراتيجية الوطنية بما في ذلؾ إنفاذ القانوف ،والتواصؿ مع المؤسسات والجيات الدولية المانحة والمجتمع
المدني.
ومف ناحية أخرى ،تعني المجنة الوطنية بعمميات التوعية حيث تعقد دورات مكثفة لممنظمات األىمية
واإلعلمييف لمتعريؼ بجريمة االتجار بالبشر وأشكاليا وسبؿ مكافحتيا ،وحرصت عمى دعوة المنظمات األىمية
مف المحافظات المختمفة مف الصعيد والدلتا وكذلؾ القاىرة والجيزة ،كما سيتـ عقد دورات أخرى لبناء قدرات
القائميف عمى دور الرعاية االجتماعية عمى مستوى المحافظات (مديرو إدارات الدفاع االجتماعي ،األخصائييف
االجتماعييف والنفسييف) ،وفي الفترة الحالية بدأت المجنة الوطنية تنظيـ دورات لمسادة القضاة وأعضاء النيابة
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العامة .وتعكؼ وزارة الداخمية التي ىي عضو بالمجنة الوطنية أيضاً عمى تنظيـ دورات تدريبية لمقائميف عمى
ضبط وادارة الحدود.

الحضور الكريـ
تؤمف المجنة الوطنية بأف التعاوف والتناغـ في العمؿ بيف جميع أعضائيا مف و ازرات وأجيزة وىيئات
ىما أساس النجاح في تنفيذ الخطط والمشروعات ،وعماد ما تتمتع بو المجنة الوطنية مف مصداقية مع
المنظمات الدولية والمجتمع المدني ...وانني كمي ثقة في استمرار ىذا الدعـ مف جانبكـ جميعاً لتحقيؽ أىدافنا
في مكافحة االتجار بالبشر.
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