
 

 

 

 

 

 

 

 كممة السيد النائب /عالء عابد
 ) رئيس لجنة حقوق االنسان بمجمس النواب المصري وعضو البرلمان العربي(

 في المؤتمر الوطني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر واليجرة غير النظامية
 
 

 الكريم الحضور والسادةالسيدات 
 ،،،تحية طيبة وبعد                               

ان ارحب ومجمس النواب المصري  وبالنيابة عن لجنة حقوق االنسان االصالة عن نفسياسمحوا لي ب
وتحقيق حمم القضاء عمي جرائم االتجار  باىداف ىذا المؤتمر ، وأود أن انقل لكم اىتمام السادة النواببكم

 .غير النظامية من خالل تعاوننا المشترك بالبشر واليجرة
، لم ،فيى ال تقتصر عمى دولة معينةعالمية تشيدىا معظم دول العا تعد جريمة االتجار بالبشر ظاىرة

نما تمتد لتشمل العديد من الدول المختمفة وبالطبع تختمف صورىا وأشكاليا من دولة إلى أخرى طبًقا  وا 
لنظرة الدولة لمفيوم االتجار بالبشر ومدى احتراميا لحقوق اإلنسان ووفًقا لعاداتيا وتقاليدىا وثقافتيا 

، ويعد من بين اشكال االتجار بالبشر االتجار بالنساء ائية المطبقة فييا في ىذا المجالتشريعات الجنوال
األعضاء البشرية وعمالة الُسخرة، واستلالل خدم  ، وبيعغرا  الدعارة واالستلالل الجنسيواألطفال أل

واستلالل األطفال في  ، وبيع األطفال ألغرا  التبني، والزواج القسرى، والسياحة الجنسيةالمنازل
النزاعات المسمحة واالستلالل الجنسي لألطفال ألغرا  تجارية واالستلالل السيئ لممياجرين بصفة غير 
شرعية، واستلالل أطفال الشوارع . وال أريد ىنا ان استفي  في أسباب ىذه الظاىرة لكن من المستقر 

 لصعاب االقتصادية التى تزيد من ىذه الظاىرةعميو ان احد األسباب الرئيسية ىو تفشي الفقر وتنامي ا
ــُوُن    قد كانت مصر سباقة في مَواَجَية ىذه الظاىرةلو  رَِىا الُمَتَعدَِّدة، َحْيُث َتَضمَّن َقْان ِبَأْشَكاِلَيا َوِصوَّ

ــُون  رىا، َوَكَذا الَقْانـ 7391ِلَسَنِة  65الُعـُقوَبات الَصاِدر بالَقْان  7357ِلَسَنِة  71ـُوُن َرْقم َتْجِريم َبْعَ  ِصوَّ
ة الَدَعارَّة، َوَقْانــُون الِطْفِل الَصاِدر بالَقْانــُون َرْقم  َوَتْعِدياَلتو َواَلِئَحتو  7335ِلَسَنِة  71بَشَأِن ُمَكاَفحَّ
ــُون َرْقم  ة َغْسِل اأَلْمَوال الَصاِدر بالَقْان ــُوُن ُمَكاَفحَّ  71، والَقْانــُون َرْقم  1111ِلَسَنِة  01التنفيذية، وَقْان

بَشَأن َتْنِظيم َزْرع اأَلْعَضاء الَبَشريَّة ؛  1171ِلَسَنِة  6بِإْصَداِر َقْانــُون الَعْمِل، والَقْانــُون َرْقم  1119ِلَسَنِة 
ــُوُن َرْقم  ة َوَمْنع اإِلتْ  1171ِلَسَنِة  56وكانت أيقونة المواجيو مع صدور الَقْان َجار ِبالبشر، ُثمَّ بَشَأِن ُمَكاَفحَّ

ِب َقَرار َرِئيس  1171ِلَسَنِة  56َصدََّرت اَلاَلئَِّحُة الَتْنِفيِذيَُّة لمَقْانــُون َرْقم  ة اإِلْتَجار ِبالَبَشِر ِبُموجَّ بَشَأن ُمَكاَفحَّ



 

 

 

 

 

 

 

يِميَّة الَِّتي َتَضمَّنت َتْنِفيذ ُمَتَضِمَنة َكافَّة الَقَواِعِد َوالَضَواِبط الَتْنظِ  1171ِلَسَنِة  9101َمْجِمس الوزراء َرْقم 
ًنا عدد من المواد التي  1176الَقْانــُون ِبَشَكٍل فعال ثم َصَدَر الُدْسُتوُر الِمْصِريُّ الَجِديُد الَصاِدُر َعام  ُمَتَضمِّ

" التي تحظر االعتداء عمى جسم االنسان وتحظر االتجار  51تكفل الحماية لإلنسان ومنيا المادة " 
" التي تكفل حماية لألطفال ورعايتيم وترسم أطر التعامل معيم ، كذا المادة  01، والمادة " بأعضائو 

  .وكل أشكال االتجار في البشر  " التي تحظر كل صور العبودية واالسترقاق 03"
 

ِة ِتْمك الجَ  ِريَمة َأنَّ ِاْنَضمَّت ِإَلى الَعِديِد ِمْن ااِلْتَفاِقَيات الَِّتي ُتَكاِفح ىذه وَكْاَن ِمْن َأَثِر ِاْىِتَمام ِمْصر ِبُمَكاَفحَّ
َقِع َعَمـيَِّيـا بجنيف ِفي سبتمبر َسَنة  ، َوِاْنَتياًء بِاِتَفاقيَّة اأُلمَِّم 7315الَجِريَمة ِبْدًءا ِمْن ِاِتَفاقيَّة الِرقِّ الُموَّ

ة الَجِريَمة ال ة َوَقْمِع 1111ُمَنَظَمة َعبر الَوَطِنيَّة ِلَعام الُمَتِحَدة لُمَكاَفحَّ ، َكَما ِاْنَضَمت ِإَلى بروتوكول ُمَكاَفحَّ
ة الِنَساء َواأَلْطَفال " برتوكول باليرمو " ِلَسَنِة    .1111َوُمَعاَلَجة اإِلْتَجار باأَلْشَخاص َوِبَخاصَّ

 
ة َوَمْنع َعاتآليَّات َتْفِعيل َوَتْنِفيذ ِتْمك الَتْشِريوفيما يتعمق ب  ِاَتَخَذت ِمْصُر الَعِديَد ِمْن اأُلْطِر الُمَؤسَِّسيَّة لُمَكاَفحَّ

 :وذلك الَجِريَمة انتشار
  :ة َوَمْنع اإِلْتَجار ِبالَبَشرِإْنَشاء الَّمْجَنة الَوَطِنيَّة الَتْنِسيقيَّة لُمَكاَفحَّ ب -7 

ة اإِلْتَجار ِبالَبَشِر ِفي الَعاِلم الَعَربيِّ َحْيُث أُْنِشئَّت ِبُموَجِب َقَرار َرِئيس ُتعَُّد ِمْن َأَوِل الِجَيات الَمرَكِزيَّة لُمَكاَفحَّ 
 56؛ ثُمَّ ُأِعيَد َتشِكيُمَيا َوَتنِظيُمَيا َمرًَّة ُأْخَرى ِبُموَجِب الَقْانــُون َرْقم  1111ِلَسَنِة  7606َمْجِمس الوزراء َرْقم 

  .1179ِلَسَنِة  7691ة َوَمْنع اإِلْتَجار ِبالَبَشِر بقرار رئيس َمْجِمس الوزراء َرْقم ِبَشَأِن ُمَكاَفحَّ  1171ِلَسَنِة 
 
 :ِإْنَشاء ُصْنُدوق ُمَساَعَدة َضَحايا اإِلْتَجار ِبالَبَشرِ وب -1

ِلَسَنِة  56ـُون َرْقم ( ِمْن الَقْانـ11َحْيُث َتمَّ ِإْعَداد َمْشُروَع َقَرار ِإْنَشاء ىذا الُصْنُدوق، وفقًا لمَمادَّة َرْقم )
ة اإِلْتَجار بالبشر، الَِّتي َتُنُص َعَمى ِإْنَشاِء ىذا الُصْنُدوق، وَ  1171 َجَعمَّت َلُو الَشْخِصيَّة uبَشَأن ُمَكاَفحَّ

َوِنَظاَم َعَممَُّو، َوَصَدَر ِمْن الَقْانــُون ِاْختَصاَصاَتُو  7ااِلْعتَباِريَّة، َوَيْتَبُع َرِئيَس َمْجِمَس الوزراء، َوَحدََّدت الَمادَُّة 
الجادة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  المواجيةوعمى طريق  ،ون ِمْن َرِئيس الُجْمُيوِريَّةِبِو َقرَار بَقْانُــ 

وقد وافق مجمس  1175لسنة  01قانون مكافحة اليجرة غير الشرعية الذي أقره مجمس النواب برقم 
 611غير الشرعية وتيريب المياجرين نيائيا بحصولو عمى أصوات  عمى قانون مكافحة اليجرة النواب،

 .من األعضاء



 

 

 

 

 

 

 

ألف جنيو أو غرامة  111ألف جنيو وال تزيد عن  61وفر  القانون عقوبة السجن وغرامة ال تقل عن 
مساوية لقيمة ما عاد من نفع أييما أكبر عمى كل من ارتكب جريمة تيريب المياجرين أو الشروع فييا 

 .في ذلك أو توسط
كما يعاقب القانون بالسجن كل من جيز أو أدار مكانا إليواء المياجرين الميربين أو جمعيم أو نقميم أو 

 .سيل أو قدم ليم أي خدمات مع ثبوت عممو بذلك
ونص القانون عمى أن توفر الدولة ."وأعفى القانون المياجر الُميرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية

ة لحماية حقوق المياجرين الميربين ومنيا حقيم في الحياة والمعاممة اإلنسانية والرعاية التدابير المناسب
الصحية والسالمة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ عمى حرمتيم الشخصية وتبصيرىم بحقوقيم في 

 .المساعدة القانونية مع كفالة اىتمام خاص لمنساء واألطفال
الى حضراتكم تقدمت لجنة حقوق االنسان بمشروع قانون لمنع زواج اتحدث فييا  التيوفي المحظة 

نيا القضاء عمى أار او تعديل التشريعات التى من شالقاصرت وستستمر جيودنا في مجمس النواب الصد
 ىذه الظاىرة

 ،،،أتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتوو 
 


