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 السيد الرئيس

 السادة ممثلو الدول االعضاء فى االتفاقية 

 

وحتى حينه خطوات واسعة  فى سبيل مكافحة جريمة تهريب المهاجرين    2014عام  اتخذت مصر منذ  
لرئيس  التابعة    بدءا من تعزيز الجانب المؤسسى بانشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 ، مجالس حقوق االنسانو  طنيةو  وزارة وجهة  30والتى تضم فى عضويتها اليوم    الوزراءمجلس 

بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج   ككيان مختص   اللجنةتعمل    
،  وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود  ،الموضوعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وتهريب   الشرعية  غير  الهجرة  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  صياغة  خالل  من  العملياتى  بالجانب  مرورا 
 مع وضع خطط عمل تنفيذية منبثقة عنها كل عامين.  2026- 2016المهاجرين  

 

المالحق القضائية موضوع  فيما يخص  التعاقدية  ة  التزاماتها  تنفيذ  اليوم، فان مصر حرصت على  جلسة 
الناتجة عن اتفاقية االمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق  

أن مكافحة الهجرة غير بش  2016لسنة    82اصدار القانون رقم     من خاللالبر والبحر والجو المكمل لها   
ول قانون فى الشرق االوسط ُيعرف جريمة تهريب المهاجرين على انه  "تدبير انتقال شخص او  ة  كأالشرعي 

اشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى اخرى من اجل الحصول بصورة مباشرة او غير مباشرة على  
كول  باضافة المنفعة  منفعة مادية او معنوية او الية غرض اخر" وبالتالى فان القانون الوطنى توسع عن البروتو 

وضع العقوبات على المهربين والسماسرة وفقا لجسامة الجريمة، كما    قد تدرج فىالقانون    علما انالمعنوية.  
نص  الفصل الثالث من القانون على التعاون القضائى الدولى  بين الجهات المصرية ونظيرتها االجنبية المعنية  

المعلومات والمساعدات وفقا الحكام االتفاقيات الدولية الثنائية او  بجرائم تهريب المهاجرين من خالل تبادل  
 . متعددة االطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية
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الكامل   التفعيل  المهاجرين   للقانون هذا، وفى اطار  البت فى قضايا تهريب  تم استحداث قطاع  وسرعة   ،
خصصة بنظر قضايا تهريب المهاجرين بمحاكم  متخصص بوزارة الداخلية للجريمة المنظمة، وانشاء دوائر مت

بنظر   نيابات متخصصة  تخصيص  الاالستئناف،  فضال عن  مستوى  تلك  على  استئناف  نيابة  بكل  قضايا 
بهدف  ارشادية  وصياغة ادلة    ومحاكم افتراضية،  باالضافة الى  عقد ورش عمل ودورات تدريبية   ،الجمهورية

حول افضل ُسبل التحرى والتحقيق فى تلك الجرائم، وكيفية استخراج  تعزيز وبناء قدرات جهات انفاذ القانون  
 االدلة الرقمية وااللكترونية. 

على حماية الشهود المتعاونين مع جهات انفاذ القانون فى تفكيك  الوطنية  فى ذات السياق، حرصت اللجنة  
الشرعية وحماية المهاجرين  شبكات تهريب المهاجرين  من خالل وضع مشروع "صندوق مكافحة الهجرة غير  

وذلك   هائوالشهود"، كما عملت على ضم وحدة غسل االموال ومكافحة االرهاب وهيئة الرقابة االدارية الى اعضا
 بغرض تعزيز مكافحة الفساد واستهداف العائدات واالموال المرتبطة بجريمة تهريب المهاجرين، 

دابير المناسية لحماية حقوق المهاجرين مثل حقهم فى الحياة  الزم القانون الدولة باتخاذ التاخيرا وليس اخرا،  
والمعاملة االنسانية والصحية والسالمة الجسدية والمعنوية والنفسية، وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القضائية،   

 واالتصال بالممثل الدبلوماسى لدولته.

الدولى لتجفيف منابع تلك الجريمة  ليمى و االقز التعاون  يدخر جهدا فى تعز تؤكد ان مصر لن  ن  ،وفى النهاية
افضل الخبرات والممارسات  فى تبادل  شركائنا  التعاون مع  فى    سنستمرباعتبارها جريمة عبر وطنية كما اننا  

الشأن  هذا  القانون    فى  انفاذ  قدرات جهات  تعزيز  لتدريبات  المصرية  الشرطة  اكاديمية  استضافة  على غرار 
، وترأس النيابة العامة المصرية  تهريب المهاجرين بالتعاون مع الجانب االيطالىاالفريقية على مواجهة جرائم  
 . لجمعية نواب عموم االفارقة

 

 


