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 المؤتمر الوطني العممي 
 "نحو تعزيز اآلليات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في مصر"

 (7112نوفمبر/تشرين ثان  1القاهرة )
 

 "تقرير موجز"
 

، المؤتمر العممي الوطني "نحو 7112التأم بالقاهرة في األول من نوفمبر/تشرين ثان  
ي مصر" بهدف مناقشة الصور المتعددة لجرائم تعزيز اآلليات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ف

االتجار بالبشر والظاهرات األكثر خطورة وتأثيرًا في مصر، وتدارس التشريعات المنظمة، وبيان 
 – 7112وسائل تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر 

7172. 
بجامعة مدينة السادات، وبالشراكة مع كل من  جاء عقد المؤتمر بمبادرة من كمية الحقوق 

المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والمجمس القومي لحقوق اإلنسان في مصر عمى صمة بدورهما 
 المهم في مكافحة صور االتجار بالبشر خالل العقود الماضية.

لتعميم وحظي المؤتمر برعاية كريمة من معالي األستاذ الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير ا 
العالي والبحث العممي في مصر، وحرص المشاركون عمى إبراز الدور القيادي لمجنة الوطنية 

 التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر.
مشاركة ومشارك من رموز المجتمع األكاديمي بمختمف  111وشارك في أعمال المؤتمر  

الحقوق وأساتذة القانون بعدة جامعات مصرية، وعدد  كميات جامعة مدينة السادات وعمداء كميات
من المراكز البحثية يتقدمها المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، وممثمين عن مؤسسات 
المجالس الوطنية المتخصصة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان، وممثمين عن الوزارات 

سيقية المعنية، وباحثون بالمجان النوعية لمجمس النواب، المشاركة في عضوية المجنة الوطنية التن
عالميين، وممثمون عن كل من السفارة اإليطالية ومنظمة الهجرة الدولية وهيئة  وكتاب صحفيين وا 

 التعاون اإلنمائي األلمانية.
ُعنييي المييؤتمر بالبحييث فييي سييبل دعييم وتطييوير اآلليييات الوطنييية لمكافحيية ظيياهرة االتجييار 

ف صييورها، وبمييا ُيسييهم فييي التصييدي لهييذم الجييرائم وضييمان مسيياءلة الجنيياة وتييوفير بالبشيير بمختميي
الرعاييية والعناييية بضييحاياها، وتطييوير حليييات الحماييية والوقاييية المؤسسيياتية، وتطييوير جهييود التوعييية 
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المجتمعية، وتقوية التعاون الدولي الضروري لمكافحة الظاهرة وضيمان أن يقيوم عميى النديية، وبميا 
تمع من تيداعيات هيذم الجيرائم، ُويعيزز قيدرات وأدوار الفياعميين اليوطنيين والتكاميل بيين يحمي المج

 مختمف الجهود عبر التأسيس لمسار تشاركي يضمن تعزيز أثر الجهود.
 

 من عدة زوايا، وهي:واكتسب المؤتمر أهميته 
 ي تسييتحق موضييوعه، إذ تمثييل جييرائم االتجييار بالبشيير واحييدة ميين الجييرائم شييديدة الجسييامة، والتيي

العنايييية وتطيييوير حلييييات مواجهتهيييا، السييييما ميييع تعميييد المجيييرمين اسيييتغالل ضيييعف الضيييحايا، 
 وانتهاك كرامتهم اإلنسانية وحريتهم وسالمتهم البدنية.

 أنهيييا ضيييمت نخبييية مييين أسييياتذة القيييانون ، إذ المكانييية العمميييية والتنفيذيييية لقائمييية المشييياركين فييييه
لصييمة، فضيياًل عيين ممثمييي القييوة المجتمعييية الفاعميية، والبيياحثين فييي العمييوم االجتماعييية ذات ا

 ومؤسسات رسمية عاممة أو مهتمة بهذم القضية.
  الحاجيية الماسيية لسييد الفجييوات التشييريعية، خاصيية مييع تفشييي ظيياهرة االتجييار بالبشيير وانييدماجها

فييي سييياق تفيياقم اإلرهيياب والنزاعييات المسييمحة ونواتجهييا ميين تييدفق الالجئييين والنييازحين والهجييرة 
 النظامية، والتي تمثل بيئة خصبة لتفشي وانتشار صور وجرائم االتجار بالبشر. غير

 

 وانطمق المؤتمر من ثالث قناعات رئيسية، تمثمت في:
تمثييل نشيياطًا حثمييًا ميين أنشييطة اإلجييرام الميينظم، الييذي يحييط ميين أن  جريميية االتجييار بالبشيير"  -1

ي بعي  األحييان إليى حيد الميوت، كرامة اإلنسان ويؤدي إلى اإليذاء البدني والنفسي ويصل ف
 السيما في اسوأ صورم المتمثمة في االتجار بالنساء واألطفال.

أن جريميية االتجييار بالبشيير جييزًء ميين نسيييد المجتمييع الييدولي فييي القييرن الواحييد والعشييرين. كمييا  -7
 أنها الصناعة اإلجرامية األكثر نموًا في العالم.

معييًا، فهييى جريميية تمييس بيياألمن البشييري وكييذلك أن االتجييار بالبشيير جريميية ضييد الفييرد والدوليية  -1
 بأمن الدولة عمى حد سواء.

وغطيييت أعميييال الميييؤتمر، التيييي امتيييدت عبييير ثيييالث جمسيييات عميييل، عيييدد مييين المحييياور 
، عرضيت ألهميية دراسية الموضيوع، جمسية افتتاحييةالمتعمقة بظاهرة االتجار في البشر، وذلك بعيد 

 وشارك فيها كل من السادة:
 رئييس جامعية مدينية السيادات ومميثاًل عين وزيير التعمييم  –أحمد محمد بيومي  األستاذ الدكتور

 العالي والبحث العممي
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  ممثاًل عن رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان -الدكتور صالح سالم 
  رئيسية المجنية الوطنيية التنسييقية لمكافحية ومنيع الهجيرة ممثمية عين  –المستشارة إنجي الشريف

 بالبشر غير الشرعية واالتجار
  عميد كمية الحقوق بجامعة مدينة السادات -األستاذ الدكتور عماد الفقي 
  األمين العام لممنظمة العربية لحقوق اإلنسان -األستاذ عالء شمبي 

 

كما تمقى المؤتمر كممة مكتوبة من السيد األستاذ "عالء عابد" رئيس لجنة حقوق اإلنسيان 
 شاركته الرتباطات طارئة.في مجمس النواب المصري، والذي تعذرت م
باسيم  األمين العام لممنظمة العربية لحقوو  انناوانوقد بدأت الجمسة االفتتاحية بمبيادرة 

المنظمييين لممييؤتمر لبعييراب عيين تقييديرهم المشييترك لجهييود التصييدي لمكافحيية اإلرهيياب وتضييحيات 
ر/تشيييرين أول أكتوب 71الشيييهداء فيييي ضيييوء الجريمييية اإلرهابيييية الجسييييمة التيييي شيييهدتها مصييير فيييي 

، كمييا أعييرب المنظمييون عيين تييرحيبهم بالمضييي قييدمًا فييي تفعيييل اتفيياق المصييالحة الوطنييية 7112
الفمسييييطينية عبيييير تسييييميم إدارة معييييابر قطيييياع غييييزة المحتييييل لحكوميييية المصييييالحة الوطنييييية فييييي ذات 
الصباح، وأشادوا بجهود مصر في رعاية هذا الممف. ونوم بدور المنظمة في التصيدي لطائفية مين 
الجييييرائم التييييي تنييييدرج تحييييت ظيييياهرات االتجييييار بالبشيييير، وعمييييى رأسييييها حماييييية األطفييييال والالجئييييين 

 والمهاجرين والعمالة المهاجرة والزواج القسري والتزويد المبكر.
رئييس جامعية مدينية السيادات  األاوتا  الوتكتور "محموت محموت بيوومي"وفي كممته، أوضي  

عييراف واالديييان جميعهييا التييي أوجبييت مواجهتهييا كأحييد أن االتجييار بالبشيير يتنييافى مييع االخييالق واأل
أهييم دعييائم االرتقيياء بالمجتمعييات المدنييية الحديثيية، مشيييرًا فييي الوقييت ذاتييه إلييى أن سييالمة النسيييد 

 االجتماعي لموطن تستمزم تكاتف وتضافر جميع مؤسسات الوطن لمكافحة تمك الظاهرة.  
ممثيييل المجميييس القيييومي  صوووسال اوووسم"الوووتكتور "وفيييي الكمميييات االفتتاحيييية أيضيييًا، أشيييار 

لحقييييوق اإلنسييييان إلييييى وجييييود فجييييوات تشييييريعية فييييي مجييييالي "االتجييييار باألجنيييية البشييييرية" و"تييييأجير 
األرحام"، والحاجة إلى سدها. كما أشار إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مصدرًا لصور متعيددة 

المدعى بي"اختفائها قسيريًا" من االنتهاكات، بما في ذلك عدم الكشف عن مصير عدد من الحاالت 
والتي تجمى الحقًا أنهم هاجروا بصورة غير شرعية، بينما نجحيت جهيود المجميس فيي الكشيف عين 

 احتجاز الغالبية العظمى من الحاالت المدعى "اختفائها" بموجب قرارات قضائية.
ر أن جريمية االتجيار بالبشير جريمية عبيالماتشوار  "انجوي الشوري " وفي كممتها، أشارت 

وطنييية وتعيياني منهييا جميييع الييدول سييواء كانييت متقدميية أو نامييية، وهييي تتمثييل فييي اسييتغالل الفئييات 
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االكثر ضعفا وتأخذ أشكاال عدة، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في عمميات مكافحة وردع جيرائم 
معنيية  االتجار بالبشر من خالل انضيمامها إليى االتفاقييات الدوليية المعنيية وتشيكيمها لمجنية وزاريية

بالتنسيييق بييين االجهييزة الوطنييية وبييين االجهييزة والمنظمييات الدولييية وكييذلك المجتمييع المييدني، فضيياًل 
 عن وضع تشريعات وطنية وبرامد استراتيجية لمكافحة االتجار بالبشر.

عميد كمية الحقوق بجامعة مدينة  األاتا  التكتور "عمات الفقي"وفي كممته، أشار 
تجار بالبشر تعد شكل من أشكال الجريمة الدولية المنظمة التي تأخذ السادات إلى أن ظاهرة اال

صور السموك االجرامي فيها انماطًا متعددة منها عمي سبيل المثال )االتجار ألغرا  السخرة، 
واالتجار لالستغالل الجنسي، االتجار باألعضاء البشرية( فضاًل عن ارتباطها ارتباطًا وثيقًا 

شرعية. وقد تبنت مصر سياسة تشريعية لمواجهة ظاهرة االتجار بالبشر، بظاهرة الهجرة غير ال
جرم في موادم كل  7111من خالل إصدار القانون معني بمكافحة االتجار بالبشر في العام 

األفعال التي تمثل اتجارًا بالبشر ولم يعتد برضاء المجني عميه عمى هذم األفعال، كما سن 
ي بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في العام المشرع المصري كذلك قانون معن

7112 . 
 

 جماات العمل
، التييي ترأسييها األسييتاذ الييدكتور "حمييدي عبييد الييرحمن" أسييتاذ القييانون الجمسيية األولييىوفييي 

الميييدني بكميييية الحقيييوق جامعييية عيييين شيييمس والعمييييد السيييابق لكميييية الحقيييوق بجامعييية المنوفيييية، تيييم 
ية والدولية لمكافحة االتجار بالبشر، وذليك مين خيالل التركييز عميى جهيود استعرا  الجهود الوطن

المجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غيير الشيرعية واالتجيار بالبشير، الجهيود الدوليية والوطنيية 
لمكافحة االتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، مع إبراز جانبين تشريعيين، أولهما يتصل بطبيعة 

بالبشر كجريمة منظمة دوليية عيابرة لمحيدود، وثانيهميا التيدابير التشيريعية فيي مواجهية تميك  االتجار
 الجرائم.

واستمع المؤتمر لعرو  متنوعة تغطيي جوانيب الظياهرة والجهيود المبذولية، واالسيتراتيجية 
 الوطنية التي تم بمورتها وتبنيها لعشر سنوات.

العامييية لممنظمييية العربيييية لحقيييوق اإلنسيييان  وتنييياول األسيييتاذ "أحميييد رضيييا" الباحيييث باألمانييية
التطييور عمييى صييعيد المعييايير الدولييية والوطنييية، ولفييت إلييى أن العييالم يكيياف  الهجييرة غييير النظامييية 
دون أن يعتني بالتصدي ومعالجة أسبابها وجذورها التنموية، مضيفًا أن المنظمية تتبنيى لفيظ "غيير 
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الاللتيييزام بالعدالييية الدوليييية فيييي حريييية تنقيييل األفيييراد النظاميييية" بيييدياًل عييين "غيييير الشيييرعية" فيييي سيييياق 
 والجماعات البشرية.

وقدم األستاذ "يحيى أسامة" عضو األمانية الفنيية لمجنية الوطنيية التنسييقية لمكافحية الهجيرة 
غييير الشييرعية واالتجييار بالبشيير عرضييًا لجهييود المجنيية خييالل السيينوات الماضييية، والتطييورات التييي 

 7112تيدابير التشيريعية، ومالمي  ومقوميات نجياح االسيتراتيجية الوطنيية جاءت في سياق تقويية ال
، وخريطييية أدوار الفييياعمين، ونتيييائد الدراسيييات التيييي أجرتهيييا المجنييية بالتعييياون ميييع المركيييز 7172 –

 القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية.
ة مدينة وتناول األستاذ الدكتور "رجائي الشتيوي" أستاذ القانون الدولي الخاص بجامع

السادات  في سياق عر  ورقة العمل التي أعدها بعنوان "االتجار بالبشر: جريمة دولية"، 
موضحًا أنه ال تتوافر معمومات دقيقة حول االتجار بالبشر، وأنها جريمة دولية يتعين مكافحتها 

لجرائم االتجار بقواعد التجريم المقررة بالقانون الدولي الجنائي، وأن هناك الصور المختمفة وأنماط 
بالبشر التي تناولتها المواثيق الدولية المعنية بهذا األمر، كما عر  لنماذج مكافحة تمك الجريمة 

 وفق القانون المقارن اقميمية ودولية.     
وعيير  الييدكتور "أحمييد عبييد الييالم المراغييي" مييدرس القييانون الجنييائي بجامعيية حمييوان ورقيية 

ي مواجهية جيرائم االتجيار بالبشير"، وأشيار إليى تعرييف الجريمية عمل بعنيوان "السياسية التشيريعية في
في المعايير الدوليية والتشيريع اليوطني، وعير  ليركن الميادي واليركن المعنيوي لتميك الجريمية، كميا 
اشار إلى أن اإلتجار بالبشر تعتبر جريمة ضد اإلنسانية، وان هناك بعي  المثاليب والقصيور فيي 

 إلتجار بالبشر، يستوجب بع  التعديالت التشريعية والتنظيمية.القانون الوطني بشأن مكافحة ا
وشييهدت الجمسيية مناقشييات بييين السييادة الحضييور حييول أهمييية التشييريع فييي مواجهيية جييرائم 
االتجييار بالبشيير، وكيفييية تعزيييز التعيياون الييدولي لمتصييدي لمعصييابات المنظميية التييي تعمييل فييي هييذا 

لوطنييية فييي مواجهتهييا، وضييرورة السييعي لالسييتفادة المجييال، فضيياًل عيين سييبل تطييوير أداء اآللييية ا
 بأدوار اإلعالم ووسائل التوعية األخرة.

وُعنيييي المشييياركون بأهميييية تكاميييل وتنسييييق أدوار مختميييف الفييياعمين اليييوطنيين فيييي الدولييية 
كي يعظييم أثيير الجهييود ونجاحهييا، الفتييين بصييورة خاصيية ألهمييية إفسيياح والمجتمييع وفييق مسييار تشييار 

المجال فيي الواقيع العمميي لميدور األساسيي لمؤسسيات المجتميع الميدني والجامعيات ومختميف دوائير 
التفكير لما له من أهمية خاصة في تعزيز البحيوث والدراسيات المسيحية وتحدييد جيذور المشيكالت 

قتصادية والتشريعية، وعممهم جنبًا إليى جنيب ميع اإلعيالم ومؤسسيات واقتراح التدابير السياسية واال
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مكانيية تنفييذ سياسيات أكثير مالءمية  التنوير والثقافة والمنيابر الدينيية فيي تعزييز التوعيية والوقايية، وا 
 لمسياقات المحمية.

 

، التييييي رأسييييها األسييييتاذ الييييدكتور "فتييييوح الشيييياذلي" أسييييتاذ القييييانون الجمسيييية الثانيييييةورصييييدت 
نييائي بجامعيية اإلسييكندرية، "الصييور المختمفيية لجريميية االتجييار بالبشيير واآلثييار المترتبيية عميهييا"، الج

 وذلك من خالل عر  ثالثة أوراق عمل غطت ثالث زوايا رئيسية:
 جنيت األطفال في مناط  النزاعات المامحة كصور  من صور االتجار بالبشر: تاألولى

 عبيييد المييينعم" أسيييتاذ القيييانون الجنيييائي بجامعييية وعييير  الورقييية األسيييتاذ اليييدكتور "عبيييد اه 
حمييوان، والتييي أضيياء فيهييا إلييى التقييديرات الدولييية تشييير إلييى أن نحييو مميييوني طفييل راحييوا ضييحية 
االتجيييار بالبشييير فيييي سيييياق النزاعيييات المسيييمحة فيييي العيييالم، منوهيييًا بضيييرورة سيييد الفجيييوة التشيييريعية 

  فيي القيانون المصيري، وبميا يمبيي انضيمام مصير المتعمقة بتجريم تجنيد األطفال في النزاع المسيم
التفاقييييية حقييييوق الطفييييل والبروتوكييييول االختييييياري الممحييييق باالتفاقييييية لمكافحيييية تجنيييييد األطفييييال فييييي 

 النزاعات المسمحة.
 الثانية: المائولية الجنائية عن االتجار باألجنة البشرية 

نون الجنييييائي بجامعيييية وعرضييييت الورقيييية الييييدكتورة "دينييييا عبييييد العزيييييز فهمييييي" مييييدرس القييييا 
المنصييييورة، والتييييي أشييييارت إلييييى أهمييييية تجييييريم "االتجييييار" باألجنيييية البشييييرية والحاجيييية لسييييد الفجييييوة 
التشييريعية فييي هييذا المجييال، جنبييًا إلييى جنييب مييع وضييع قييانون لتنظيييم واتاحيية التبييرع فييي حيياالت 

 االجها  الضرورية.
 صورها المتنوعة آثر البعت االجتماعي لظاهر  االتجار بالبشر فيوالثالثة: 
وعيير  الييدكتور "أكييرم خميييس" الباحييث فييي العمييوم السياسييية آلراء بعيي  القطاعييات ميين  

البيياحثين دوليييا تعتبيير اسييتمرار ظيياهرة االتجييار بالبشيير إلييى تييوافر بيئيية محفييزة لهييا نتيجيية االوضيياع 
مسيحية  االجتماعية المتدنيية، خاصية فيي البميدان الفقييرة والمضيطربة، كميا عير  نمياذج لدراسيات

واجتماعييية أجرتهييا مؤسسييات رسييمية فييي مصيير أوضييحت مييدة أثيير الفقيير فييي الظيياهرة االجرامييية 
بوجه عام كما يعتبر أيضًا العامل الرئيس والمؤثرة في انتشار ونماء أنماط جرائم االتجيار بالبشير، 

  لخطوة األولى لتجنيد االرهابيين.وأشار أيضا إلى أن الفقر يعد ا
مييى أهمييية قضييية االتجييار باألجنيية البشييرية وتييأجير األرحييام، وتنظيييم وركييزت المناقشييات ع

سبل االستفادة باألجنة البشرية المتولدة عن حياالت اإلجهيا  الضيرورية، وكيذا فيي مجيال زراعية 
 األعضاء والخاليا الجذعية، وضرورة التحرك لمتعامل التشريعي معها. 
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وضيى فيي بعي  بميدان الجيوار عميى كما ركيزت عميى الجوانيب المختمفية لتيأثير حياالت الف
تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة، و كيفيية التصيدي لمحياوالت الجماعيات اإلرهابيية السيتغالل 

 هذم األوضاع، وسعيها مع العصابات المنظمة األخرة الستقطاب الفقراء في مصر.
يية العميل وتناولت المناقشات تيأثير الفقير عميى ظياهرة االتجيار بالبشير، وشيددت عميى أهم

لتقميصييه باعتبييارم أحييد األسييباب الرئيسييية لتنييامي جييرائم االتجييار فييي البشيير، السيييما فييي المنيياطق 
 الريفية والمهمشة تنمويًا، وبين الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع المصري.

 

التيييي ترأسييها األسيييتاذ الييدكتور "عمييياد الفقييي" عمييييد كمييية الحقيييوق  الجمسييية الثالثييةوتناولييت 
 مدينة السادات، المقترحات لتعزيز الجهود الوطنية في مجال االتجار بالبشر.  بجامعة

وشيييممت الجمسييية االسيييتماع لورقييية عميييل حيييول "تعزييييز الحمايييية القانونيييية لضيييحايا جيييرائم 
االتجار بالبشر" أعدها الدكتور "رزق سعد عميي" ميدرس القيانون الجنيائي بجامعية مدينية السيادات، 

التشييييريعي الييييذي يمبييييي المعييييايير الدولييييية فييييي مجييييال معامميييية الضييييحايا والييييذي أشييييار إلييييى التطييييور 
باعتبارهم "ضحايا" ال شركاء فيي الفعيل الجنيائي، وتبنيي فمسيفة إعفيائهم مين العقوبية وتيوفير اليدعم 
والرعاييية لهييم، والييذي يبقييى تطييورًا مهمييًا يحتيياج لتطييوير وتقوييية ميين خييالل تطييوير مفهييوم الضييحايا 

باشرين وغير المباشرين" لجرائم االتجار بالبشر، ونوم بأن تبنيي التشيريع بحيث يشمل "الضحايا الم
لتأسيس صندوق لمساندة الضحايا يعد أمرًا مهمًا، لكنه ال يفي بضرورة االلتزام بتعيوي  الضيحايا 

 ورعايتهم بما يتناسب مع سد احتياجاتهم، ومنع تكرار وقوعهم ضحية لجرائم االتجار. 
 

ميس" المقرر العام لممؤتمر مسيودة تقريير فرييق المقيررين، واليذي وعر  الدكتور "أكرم خ
تضييييييمن إضيييييياءة عمييييييى فعاليييييييات المييييييؤتمر ومجموعيييييية التوصيييييييات العاميييييية والمقترحييييييات العممييييييية 

 .المستخمصة من العرو  والمناقشات
 

 التوصيات والمقترحات
قيانونين رقميي اتفقت حراء المشاركين عمى اإلشادة بيالجهود التشيريعية، وخاصية ميا ييوفرم ال 

 من أدوات تشريعية لمكافحة االتجار بالبشر. 7112لسنة  27و 7111لسنة  24
وعبر المشاركون عن تقديرهم لدور وجهود المجنة الوطنية التنسييقية لمكافحية الهجيرة غيير  

الشيييرعية واالتجييييار بالبشييير، وخاصيييية فيييي ضييييوء تشييييكيمها الموسيييع الييييذي يضيييم مختمييييف الييييوزارات 
ختصيياص فييي الدوليية، والخبييرات التييي بييذلتها خييالل السيينوات السييابقة، والتطييوير والهيئييات ذات اال

. وأشاد المشاركون بمضمون االستراتيجية الوطنيية العشيرية لوعيوام 7112الذي لقيته خالل العام 
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المتيييييان تبنتهميييييا المجنييييية، والمبيييييادرات  7112 – 7112، وخطييييية العميييييل لمفتيييييرة 7172 – 7112
لتنمويييية بمشييياركة المجنييية ومجميييس اليييوزراء والبنيييوك الرئيسيييية والصيييندوق الممموسييية فيييي المجييياالت ا

 االجتماعي لمتنمية.
كما أشد المشاركون بدور المجمس القومي لحقوق اإلنسان فيي مصير، وجهيودم فيي مجيال  

التصدي لجرائم االتجار بالبشر التي شغمت حيزًا فيي تقرييرم السينوي وجهيودم التدريبيية، فضياًل عين 
لتعاون الموقع بين المجمس والمجنة في مجال الدراسات الميدانية المتخصصة التيي قيام بروتوكول ا

بهيييا المركيييز القيييومي لمبحيييوث االجتماعيييية والجنائيييية، ودورم فيييي مسييياندة قيييانوني مكافحييية االتجيييار 
، وتأسيسيييه لوحيييدة مسيييتقمة لمتفاعيييل ميييع الظييياهرة، 7112والهجيييرة غيييير النظاميييية  7111بالبشييير 

 رم في إطار المجنة الوطنية التنسيقية التي يحظى بعضويتها.وعولوا عمى دو 
 ودعا المشاركون إلى:

  التوسييع فييي تجييريم كييل عناصيير منظوميية اإلتجييار بالبشيير، ميين أجييل تحقيييق مواجهيية جنائييية
 فعالة، بما في ذلك النص عمى تجريم اإلنتماء إلى جماعة إجرامية منظمة.

 رار تجريم تمويل جرائم اإلرهاب.تجريم تمويل جرائم اإلتجار بالبشر عمى غ 
  النظيييير فييييي تعييييديل التشييييريعات المتعمقيييية باإلتجييييار بالبشيييير والهجييييرة غييييير الشييييرعية وتهريييييب

االشخاص، بحيث يتم تعزيز الحماية القانونية لمضحايا المباشرين وغير المباشرين، باإلضافة 
قييديم المسيياعدة إلييى ضييرورة اليينص عمييى االلتييزام بتعييوي  الضييحايا بييداًل ميين قصييرها عمييى ت

 المالية والقانونية فقط.
  تجريم تجنيد األطفال في النزاعات المسيمحة أو فيي الجماعيات المسيمحة كالجماعيات اإلرهابيية

 في التشريع الوطني.
  وبخاصييية األطفيييال ليييبالدهم التيييي يعتريهيييا نزاعيييات  -حظييير ترحييييل الالجئيييين وطيييالبي المجيييوء

تجنيد األطفال في النزاعيات المسيمحة ومختميف  مسمحة، مع تبني منهد وقائي حيال مالبسات
 صور الجريمة المنظمة.

  مطالبة اليدول المسيتقبمة لمهجيرة غيير النظاميية بمالحقية ومعاقبية عصيابات تهرييب األشيخاص
 واستخدام كافة السبل لمتضييق عميهم.

 .ضرورة تدخل المشرع المصري بوضع نظام قانوني لعمميات التمقي  الصناعي 
 في النصوص الجنائية الخاصة بحماية جسم اإلنسان. إعادة النظر 
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  إصييدار تشييريع خيياص لحماييية األجنيية البشييرية فييي كافيية مراحييل نموهييا، وحمايتهييا ميين مخيياطر
سيييواء عنيييد تشيييكمها داخيييل اليييرحم أو خارجيييه، أو عنيييد حييياالت اإلجهيييا   -االعتيييداء عميهيييا 

 الضرورية.
  نية في قانون العمل.شمول عمال الخدمة المنزلية بالحماية القانو ضرورة 
  إنشيييياء حليييييات قضييييائية متخصصيييية لمكافحيييية جييييرائم االتجييييار بالبشيييير، ميييين خييييالل النيابييييات

 المتخصصة، وعبر تأسيس دوائر متخصصة بالمحاكم الجنائية.
 وعييييدم االرتكييييان لحمييييالت التوعييييية ذات  تعزيييييز دور اإلعييييالم فييييي تغيييييير سييييموكيات المجتمييييع

 جار بالبشر وتداعياتها عمى الضحايا وذويهم.بمخاطر جرائم االت الطبيعة الموسمية
  نقيياذ أطفييال الشييوارع مييع تعزيييز دور الفييرق الميدانييية لييوزارة التضييامن االجتميياعي فييي متابعيية وا 

اإلشييييادة بييييدور هييييذم الفييييرق، والييييدعوة لضييييمان اسييييتدامة الرقابيييية عمييييى مؤسسييييات ودور رعاييييية 
 األطفال. 

 التنميييييية واإلجيييييرام لدراسييييياتها وبحوثهيييييا  تكثييييييف الجامعيييييات ومراكيييييز البحيييييوث المعنيييييية بقضيييييايا
 األكاديمية المختصة بظاهرة االتجار بالبشر.

  إنشييياء وتعزييييز دور مراكيييز البحيييوث والدراسيييات األمنيييية، وتعمييييق دورهيييا العمميييي فيييي دراسييية
وتحميييل الظييواهر اإلجرامييية المتعمقيية بصييور االتجييار بالبشيير، عمييى نحييو يسيياعد فييي تطوييييييييير 

 ووسائمها، والتوصل إليييييييى تحديد الطرق الكفيمة بمواجهتها ومعالجتها. جهودها وأساليبها
  االهتمييام العمميييي بالجوانيييب االجتماعيييية لجيييرائم االتجييار بالبشييير، ميييع التركييييز عميييى الدراسيييات

 الميدانية، خاصة في المناطق الفقيرة وبين الفئات الهشة.
  يييق والتوعييية والمسيياعدة، وتمكينهييا ميين دور المجتمييع المييدني وأهميتييه فييي الرصييد والتوثتعزيييز

 العمل عمى المستويات الميدانية والمحمية، وتقديم المقترحات في المناطق المهمشة والفقيرة
 التي يكون سكانها األكثر عرضة لالتجار بالبشر. 

  المبيييادرة إليييى إنشييياء شيييبكات إنيييذار مبكييير عميييى المسيييتويات المحميييية بالتعييياون بيييين السيييمطات
 لمحمية ومؤسسات المجتمع المدني العاممة عل المستويات المحمية.المركزية وا

  تشيييجيع وتنميييية منظميييات المجتميييع الميييدني المعنيييية فيييي انشييياء مراكيييز اييييواء ورعايييية صيييحية
واجتماعييية لضييحايا االتجييار بالبشيير والهجييرة غييير النظامييية، وتأهيييل كييوادر المجتمييع المييدني 

 الدعم االجتماعي والنفسي لمضحايا.لمنهو  بمهام الوقاية والمتابعة وتقديم 
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  العميييل عميييى عيييالج الجيييذور واألسيييبابف االقتصيييادية وضيييعف اليييوعى العيييام واليييوعي الحقيييوقي
وتيييييوفير فيييييرص العميييييل وضيييييمان اسيييييتدامة وتطيييييوير وتكثييييييف الجهيييييود التيييييي انطمقيييييت ليييييدعم 

 المشروعات الصغيرة لضمان توليد األرزاق كسبيل لمحماية من االستغالل.
 مد تيييدريب وتثقييييف وتوعيييية بصيييور وأنمييياط جيييرائم االتجيييار بالبشييير لفئيييات ضيييرورة وضيييع بيييرا

األطفييال والنسيياء فييي المييدارس والمراكييز المجتمعييية فييي المييدن، وخاصيية فييي الريييف والمنيياطق 
 المهمشة.

  السييعي لموصييول إلييى أفضييل السييبل لضييبط وتقوييية التعيياون الييدولي عمييى أسييس ميين الشييراكة
ة المصييمحة المباشييرة، وتبنييي سياسييات وتييدابير ُتسييهم فييي والندييية، ال سيييما بييين الييدول صيياحب

استقرار أسواق العمل والهجرة إلى الدول األوروبية ورفع التضييق عن من  التأشيرات، والعميل 
عمى توسعة دائرة االتفاقييات بيين مصير ودول االتحياد األوروبيي ومختميف دول حيو  البحير 

 المتوسط.
 لمجتمع الدولي بصفة عامة لبسيهام بجهيد مخميص فيي دعوة الدول األوروبية بصفة خاصة وا

تسوية النزاعيات المسيمحة بالسيبل السيممية، ودعيم جهيود مكافحية التطيرف واإلرهياب، واإلسيهام 
في دعم جهود التنمية، لما لهذم اإلسهامات حيال تحققهيا مين حثيار مباشير فيي مكافحية الهجيرة 

 غير النظامية وصور االتجار بالبشر.
* * * 

 


