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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية       

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاقية، مب

سـيما النـساء     تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشـخاص، ال           
  جوي نغوزي إيزيلو واألطفال،

  إضافة    

  *البعثة إىل مصر    

  موجز    
سيما النساء واألطفال، جوي  قامت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال  

 بناء على دعوة    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ إىل   ١١الفترة من   نغوزي إيزيلو، بزيارة مصر يف      
ومتثّل اهلدفان الرئيسيان للبعثة يف دراسة مجيع أشكال االجتار باألشـخاص           . احلكومةمن  

السائدة يف البلد، وتقدمي توصيات إىل احلكومة لتعزيز جهودها يف مكافحة هذه الظـاهرة              
  .املتنامية

حققته احلكومة من تقـدم       ما اخلاصة الضوء على  ويف هذا التقرير، تسلّط املقررة        
إىل إجيايب، مثل سّن أول قانون ملكافحة االجتار باألشخاص، والتدخالت احملّددة الراميـة             

ولني عن إنفاذ   ؤيات القاصرات، وبرامج تدريب املس    للفت" املومسي"أو  " املؤقت"منع الزواج   

__________ 

أما التقرير نفسه، الوارد يف مرفق هذا املوجز، فُيعمم باللغـة        . يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
  .قُّدم هبا وباللغة العربية فقطاليت 
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تزال احلكومـة تواجـه       ال ومع ذلك، . القانون املقّدمة بدعم تقين من املنظمات الدولية      
يستهان هبا يف سبيل املنع الفعلي لالجتار باألشخاص، ومحاية حقوق اإلنـسان             حتديات ال 

احلصر، عدم   وتشمل هذه التحّديات، على سبيل املثال ال      . املكفولة لألشخاص املّتجر هبم   
عريف االجتـار،   توالفهم احملدود ل  وجود بيانات شاملة عن اجتاهات االجتار باألشخاص،        

واالفتقار إىل آليات حتديد وإحالة األشخاص املّتجر هبـم، وضـعف مـستوى املرافـق               
واسـتناداً إىل   . واخلدمات املصممة حتديداً لتقدمي املساعدة املباشرة لألشخاص املّتجر هبم        

  .هذه املالحظات، تقّدم املقررة اخلاصة عدداً من التوصيات إىل احلكومة ملزيد من النظر
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  مرفق

سيما النساء    ال املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،    أعدته  تقرير      
 ٢١ إىل ١١خـالل الفتـرة مـن      (بعثتها إىل مـصر      عن   واألطفال،

  )٢٠١٠أبريل /نيسان
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٤  ٣-١  ...........................................................املقدمة واملنهجية  - أوالً  
  ٥  ٥٦-٤  .............................................................النتائج الرئيسية  - ثانياً  

  ٥  ١١-٤  ..................................أشكال ومظاهر االجتار باألشخاص  - ألف     
  ٨  ٢٤-١٢  ..............................اإلطار التشريعي والسياسايت واملؤسسي  -  باء     
  ١٢  ٢٩-٢٥  .........................................حتديد األشخاص املتجر هبم  -  جيم     
  ١٣  ٣٨-٣٠  .........................................محاية األشخاص املّتجر هبم  -  دال     
  ١٦  ٤١-٣٩  .............................................ندماجالتعايف وإعادة اإل  -  هاء     
  ١٨  ٤٤-٤٢  ...................................................املقاضاة واملعاقبة  -  واو     
  ١٩  ٥١-٤٥  ........................................................منع االجتار  -  زاي     
  ٢١  ٥٦-٥٢  ..........................................................الشراكة  -  حاء     

  ٢٢  ٥٩-٥٧  ................................................التطورات اإلجيابية بعد البعثة  - ثالثاً  
  ٢٣  ٨١-٦٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

  ٢٣  ٦١-٦٠  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٤  ٨١-٦٢  .........................................................التوصيات  -  باء     
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  املقدمة واملنهجية  - أوالً  
عوة من احلكومة املصرية، قامت جوي نغوزي إيزيلو، املقررة اخلاصـة           بناء على د    -١

سيما النساء واألطفال، بزيارة رمسية إىل مصر خالل الفتـرة            ال املعنية باالجتار باألشخاص،  
الزيارة يف دراسة مجيع أشـكال االجتـار       اً  ومتثّل هدف . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ إىل   ١١ من

قييم أثر التدابري اليت تتخذها احلكومـة ملكافحـة االجتـار           باألشخاص السائدة يف البلد، وت    
  .باألشخاص وحلماية حقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص املّتجر هبم

وزارت املقررة اخلاصة، يف إطار بعثتها، القاهرة واحلوامدية واإلسـكندرية وشـرم              -٢
 األسرة والـسكان،     القوى العاملة واهلجرة ووزيرة    ةواجتمعت املقررة اخلاصة بوزير   . الشيخ

ومبسؤولني رفيعي املستوى يف وزارة اخلارجية، ووزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، ووزارة             
واجتمعت أيضاً بأعضاء يف مكتب النائب العـام وجملـس الـشعب،            . التضامن االجتماعي 

نع باإلضافة إىل عدد من أعضاء املؤسسات الوطنية، منها اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة وم            
االجتار يف األفراد، واملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، واجمللس القومي حلقـوق            

والتقت أيضاً مبمثلـي    . اإلنسان، واجمللس القومي للطفولة واألمومة، واجمللس القومي للمرأة       
 املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية العاملة يف جمال مكافحـة           

وأخرياً، زارت املقررة اخلاصة دور اإليواء املخصصة للنـساء ضـحايا           . االجتار باألشخاص 
وباإلضافة إىل جدول األعمال احملّدد، ألقت      . العنف واألطفال املعّرضني خلطر العنف واإليذاء     

 اخلاصة حماضرة يف مكتبة اإلسكندرية عن اجلهود العاملية ملكافحـة ومنـع االجتـار               ةاملقرر
اجلهود الوطنية يف جمـال     "كما شاركت يف اجتماع رفيع املستوى حول تعزيز         . اصباألشخ

 حتت رعاية سيدة مـصر      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠ُعقد يف   " مكافحة ومنع االجتار يف البشر    
  .األوىل السيدة سوزان مبارك

وتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا للحكومة للدعوة اليت وجهتها وللتعاون الـذي              -٣
ه أثناء الزيارة، وكذلك لفريق األمم املتحدة القطري وملنظمات اجملتمع املدين األخـرى             أبدت
وجدير باملالحظة أن هذا التقرير أُعّد استناداً إىل املعلومات اليت          . قدمته من إسهامات قّيمة    ملا

كومـة  قُّدمت قبل الزيارة وأثناءها، وكذلك استناداً إىل املعلومات التكميلية اليت قدمتها احل           
  .ومنظمات اجملتمع املدين بعد الزيارة
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  النتائج الرئيسية  -ثانياً   

  أشكال ومظاهر االجتار باألشخاص  -ألف   
الحظت املقررة اخلاصة غياباً شبه كامـل للبيانـات الدقيقـة املتعلقـة باالجتـار             -٤

وة إىل  وأّدت هذه الفج  . باألشخاص، مما جيعل من الصعب تقييم اجتاه هذه الظاهرة وحجمها         
وأعربت املقررة اخلاصة   . قصور يف فهم اجتاه االجتار باألشخاص وأشكاله ومظاهره يف البلد         

تعدو أن تكون بلد عبور      أعلنه عدد من املسؤولني احلكوميني بأن مصر ال         ما عن قلقها إزاء  
حلركة االجتار باألشخاص، دون أن يقدم هؤالء املسؤولون أي إحصاءات مساندة أو حتليالً             

ويف هذا الصدد، رحبت املقررة اخلاصة بالدراسة الوطنيـة املتعلقـة           . جتاه مستند إىل أدلة   لال
باالجتار باألشخاص اليت أجراها اجمللس القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، وهي الدراسة           

ومتثّل هذه الدراسة خطوة رئيـسية حنـو سـد          . تزال جارية يف وقت الزيارة      ال اليت كانت 
 املعلومات اإلحصائية، مما ميكّن أصحاب املصلحة من فهم االجتاهات واألشكال           الفجوات يف 

ومن مث، وعلى خالف    . واملظاهر الرئيسية لظاهرة االجتار باألشخاص يف مصر فهماً واضحاً        
: ذات األولوية التالية  التصّور الشائع بأن مصر جمرد بلد عبور، ركّزت الدراسة على اجملاالت            

استغالل األطفـال يف   )ب(والفتيات كشكل من أشكال االجتـار بالبشر؛       النساء  زواج   )أ(
االجتـار يف    )ه(؛  والبغـاء االستغالل اجلنسي    )د(االجتار يف أطفال الشوارع؛      )ج(العمل؛  

مقابالت جرت مع جمموعة متنوعة مـن أصـحاب         إىل  وباملثل، واستناداً   . األعضاء البشرية 
مقْـصد، مـشرية إىل     بلد  يد أمهية مصر كبلد َمْصدر و     املصلحة، الحظت املقررة اخلاصة تزا    

  . متثل، فيما يبدو، مثار قلق بوجه خاصاألشكال التالية لالجتار باألشخاص أن

  "املؤقت"أو " املومسي"الزواج   -١  
سيما املنتميات لألسـر الفقـرية،        ال أُبلغت املقررة اخلاصة بأن الشابات والفتيات،       -٥

مساسـرة  وهنـاك   . ان لرجال من دول اخلليج لفترة زمنية قصرية       ُيزّوجن يف كثري من األحي    
ـ   ،  "ةاملؤقت"أو  " ةاملومسي"يقومون بنشاط بتيسري هذه الزجيات      للزواج    عليهـا،   قكمـا يطل

ويبدو أن هـذه  .  كستار لتقدمي خدمات جنسية لغري املصريني    ناًُتستخدم هذه الزجيات أحيا   و
ويـشري  . ن البلد، مثل حمافظة السادس من أكتـوبر       الظاهرة أكثر انتشاراً يف مناطق معّينة م      

االستقصاء املتعلق بزواج الطفالت من غري املصريني، الذي أجراه اجمللس القـومي للطفولـة              
 املنتقاة كعّينات للدراسة يف احلوامدية والبدرشـني        سر يف املائة من األ    ٦٧واألمومة، إىل أن    

 أسرة، أجابت بأهنا    ٢ ٠٠٠ر، والبالغ عددها    وأبو النمرس التابعة حملافظة السادس من أكتوب      
. تعلم شخصياً عن حاالت لزواج طفالت من رجال غري مصريني يف مناطق إقامة هذه األسر              

كما كشف .  هذه الزجيات يف معظم احلاالتريوتشري املعلومات إىل قيام مساسرة الزواج بتيس   
صادي يف املقام األول، ومنها املهور االستقصاء أن العوامل الدافعة هلذه الزجيات ذات طابع اقت        
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الكبرية اليت يدفعها األزواج غري املصريني، والفقر، واخنفاض دخل األسرة، ورغبة الفتيات يف             
" املومسيـة "وتنتهي معظم هذه الزجيات     . اهلروب من العمل املضين واألحوال املعيشية الصعبة      

لفتاة دون أي سبيل ميكّنها من االنفـصال  بعودة الزوج إىل بلده األصلي، تاركاً ا    " املؤقتة" أو
  .عن زوجها، ودون أي مصدر مايل، حىت وإن كانت حامالًاً رمسي
وعلى سبيل املثال التوضيحي، اطلعت املقررة اخلاصة بنفسها علـى حالـة فتـاة                -٦

 سنة تنتمي ألسرة فقرية يف احلوامدية ُزّوجت لرجل من اإلمارات العربية املتحدة             ١٧ عمرها
وبعـد أن انـضمت إىل      . ن وعد بتقدمي دعم مايل ألسرهتا وتوفري فرصة التعليم للفتاة         بعد أ 

وأُرغمت الفتاة علـى تلبيـة الرغبـات        .  وعوده أدراج الرياح   ذهبتزوجها يف اإلمارات،    
  .اجلنسية لزوجها، وعوملت بازدراء ألهنا مصرية

جـت يف    سـنة ُزوّ   ١٤كما تلقت املقررة اخلاصة معلومات عن فتـاة عمرهـا             -٧
 سنة، وهـو  ٥٠ يف أبوجا، بنيجرييا، للمدعو أمحد يرميا البالغ من العمر  ٢٠١٠أبريل  /نيسان

وتشري التقارير إىل   . عضو يف جملس الشيوخ النيجريي واحلاكم السابق لوالية زمفارا النيجريية         
حبكم من أفراد أسرهتا ألن زواجها يف مصر حمظور اً  فرد٣٢ مع يجريياأن الفتاة حضرت إىل ن

ووفقاً ملا توفر من معلومـات،   .  سنة كسن دنيا للزواج    ١٨القانون املصري الذي حيّدد عمر      
 . دوالر أمريكي لتزوجيها له١٠٠ ٠٠٠عضو جملس الشيوخ النيجريي دفع ألسرة الطفلة فإن 
. املبلغ الذي ُدفع للسمسار  والإذا كان هذا الزواج قد توّسط فيه مسسار أم ال،  ماُيعرف وال
أشارت املعلومات إىل أن الفتاة، اليت دخلت نيجرييا بتأشرية سياحية، عـادت إىل مـصر               و

ورغم أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واهليئة الوطنيـة         . ملواصلة تعليمها بعد إمتام الزواج    
 املرتبطة به، يف نيجرييا، طلبتا من احملامي العام ووزيـر           لملكافحة االجتار باألشخاص واملسائ   

عدل يف نيجرييا التحقيق مع السيد يرميا عضو جملس الشيوخ مبوجب قانون حقوق الطفـل               ال
ُيعّد جرمية يف أحكام      ال ، أعلن احملامي العام أنه لن حيقق معه ألن زواج األطفال          ٢٠٠٣ لسنة

  .نيجرييةالشريعة املطبقة يف والية زمفارا ال

  االجتار لغرض االسترقاق والعمل القسري  -٢  
حيظى بالكثري من االهتمام يف       ال ن االجتار لغرض االسترقاق والعمل القسري     رغم أ   -٨

 مواطناً غري مصري ضـحية      ٣٠مصر، تلقت املقررة اخلاصة معلومات عن وقوع أكثر من          
وغالبية هؤالء الضحايا األجانـب إندونيـسيون       . االجتار لغرض االسترقاق والعمل القسري    

ولتوضيح ذلك، تسترعي املقـررة اخلاصـة       . هرة املأوى وفّرت هلم سفارة إندونيسيا يف القا     
  :االنتباه إىل القضيتني التاليتني

لعمـل يف   لإندونيـسيا   من   سنة   ٢٠امرأة إندونيسية عمرها    استقدمت  : القضية األوىل  •
وتزوجها رجل مصري يدير مكتب التوظيف لكي تتمكن من         . اخلدمة املرتلية يف مصر   

، ٢٠١٠فربايـر   /عد وصوهلا إىل مصر يف شباط     وب. احلصول على تأشرية دخول مصر    
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يدفع هلا صاحب     ومل . ونفسياً سدياًعملت لدى صاحب عمل مصري أحلق هبا أذًى ج        
ومتكنت املرأة مـن اهلـروب      . العمل أجرها، ومنعها من احلصول على الرعاية الطبية       

وتقابلت مع رجل مصري وعد مبساعدهتا، غري أنه اقتادها إىل خمزن حيث قـام هـو                
جير   ومل .تسبب يف كسر عظم وركها     جمموعة من الرجال باغتصاهبا عدة مرات، مما      و

ورغم احتجاز الـشرطة للرجـال      .  مع وكيل التوظيف أو صاحب العمل      قيقأي حت 
وأعيـدت املـرأة    . ُيعرف هل أجرت الشرطة حتقيقاً جنائياً معهم أم ال          ال املغتصبني،

  .ي تعويض عن األضرار اليت حلقت هباتتلق أ  وملإندونيسيا بناء على رغبتها، إىل
 سنة إىل الكويـت للعمـل يف        ١٧سافرت فتاة إندونيسية عمرها     : ةالقضية الثاني  •

 أخذها صاحب العمل السعودي إىل مصر، حيث        ،وبعد ستة أشهر  . اخلدمة املرتلية 
وتعّرضت إليذاء جسدي جسيم    . أُرغمت على العمل ملدة مخس سنوات دون أجر       

 يكن يقّدم للمـرأة     مل ورغم طول ساعات العمل،   . م يف احلمام  وأُرغمت على النو  
. يكفي من الطعام، وكان صاحب العمل حيتفظ بوثائق سفرها طوال الوقـت            ما

. ومتكنت املرأة من اهلروب من صاحب العمل والتجأت إىل سـفارة إندونيـسيا            
ة، الوقت نفسه، قّدم صاحب العمل شكوى جنائية ضدها متهماً إياها بالسرق           ويف

 الفتاة إىل إندونيسيا دون احلصول على       ّحلتوعقب ذلك، رُ  . فاحتجزهتا السلطات 
  .أي أجر عن عملها على مدى مخس سنوات

تبّين هاتان القضيتان بوضوح أن املهاجرات العامالت يف اخلدمة املرتلية يقعن علـى               -٩
هناك منطاً مزعجاً إليـذاء  حنو متزايد يف َشَرك التوّجه إىل مصر للعمل يف اخلدمة املرتلية، وأن        

 الءونظراً إىل انتشار استخدام هؤ    . واستغالل العامالت يف اخلدمة املرتلية املّتجر هبن يف مصر        
العامالت يف املنازل يف مجيع قطاعات اجملتمع املصري، تشري التقديرات إىل أن الكـثري مـن                

د تقدمي وعود هلم بدفع رواتـب  أطفال األوساط الفقرية يّتجر هبم للعمل يف اخلدمة املرتلية بع         
  .إنسانية جيدة، مث يتعرضون ملعاملة ال

  االجتار لغرض انتزاع األعضاء البشرية  -٣  
وتشري التقـارير   . انتشار االجتار باألشخاص هلذا الغرض    إىل  املعلومات الواردة   تشري    -١٠

 خـاص   إىل أن االجتار لغرض انتزاع األعضاء واسع النطاق نوعاً ما، ويـستهدف بـشكل             
وقّدمت وسائط اإلعالم أيضاً معلومات عـن حـاالت         . املصريني الفقراء وأطفال الشوارع   

 وأطفال الشوارع أسفر عن استيالء العصابات على كُالهم         باتجرى فيها اتصال بني العصا    
  .مقابل نقود مزيفة

  االجتار لغرض االستغالل اجلنسي  -٤  
الجتار بنساء مـن أذربيجـان ومولـدوفا    تشري التقارير الواردة إىل تكرر عمليات ا     -١١

. إىل إسرائيل عن طريق مـصر     الاليت تصلن   وأوكرانيا وروسيا وغريها من دول شرق أوروبا        
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فبعد وصول النساء إىل مصر كسائحات، جيري نقلهن إىل سيناء مث ُينقلن عرب صحراء سيناء               
عت املقررة اخلاصة على    واطل.  يعرفون الطريق جيداً   الذينإىل حدود إسرائيل مبساعدة البدو      

تقارير تفيد باختفاء سائحات يتحدثن الروسية، وعن حالة امرأة روسية جرى هتريبـها إىل              
ومثـة احتمـاالت    . إسرائيل عرب صحراء سيناء بزعم العمل يف اخلدمة املرتلية يف إسـرائيل           

  .جاري هو االستغالل اجلنسي التإسرائيليكون الغرض من االجتار هبؤالء النساء إىل  أن

  اإلطار التشريعي والسياسايت واملؤسسي  - باء  

  اإلطار التشريعي والسياسايت  -١  
مصر طرف يف عدد من الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، منها العهد الدويل               -١٢

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،               والثقافية، وا 
 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة الـسخرة             الدولية واالتفاقية

، واالتفاقية املتعلقـة    )١٠٥رقم   (١٩٥٧، واتفاقية إلغاء السخرة لعام      )٢٩رقم   (١٩٣٠ لعام
واألهم من ذلك أن مصر صّدقت      ). ١٨٢رقم   (١٩٩٩ألطفال لعام   أسوأ أشكال عمل ا    حبظر
 منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،       روتوكول على ب  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ يف

وعلى املستوى اإلقليمي، صّدقت مصر على امليثاق       ). بروتوكول بالريمو (وقمعه واملعاقبة عليه    
  .يثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاههوامل، حلقوق اإلنسان والشعوب األفريقي

 على القـانون    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠وترحب املقررة اخلاصة مبوافقة احلكومة يف         -١٣
 ، وهو)قانون االجتار بالبشر( بشأن مكافحة االجتار باألشخاص ٢٠١٠ لسنة ٦٤اجلديد رقم 

اهتا مبوجـب بروتوكـول     يعكس التزاماً رفيع املستوى من جانب احلكومة بالوفاء بالتزام         ما
 االجتار بالبشر تعريفاً لالجتار باألشخاص مياثل التعريـف الـوارد يف            نونويقّدم قا . بالريمو

بروتوكول بالريمو، حيث حيظر االجتار بالبشر لغرض االستغالل، ويشمل ذلك االستغالل يف            
 املمارسـات   الدعارة ويف سائر أشكال االستغالل اجلنسي، والعمل القسري، واالسترقاق أو         

ويفرض القانون .  ونزع األعضاء البشرية، والتسّول املنظمطفال،الشبيهة باالسترقاق، وبيع األ
تقل عن مخـس سـنوات        ال عقوبة شديدة على ممارسي االجتار بالبشر، تشمل السجن ملدة        

  . جنيه مصري٢٠٠ ٠٠٠تزيد على   وال جنيه مصري٥٠ ٠٠٠تقل عن  ودفع غرامة ال
رميـة االجتـار   جببشكل غري مباشـر      تعىنقوانني أخرى   هناك   إىل ذلك،    وباإلضافة  -١٤

ومبا أن هذه القوانني نافذة املفعول باالقتران مع قانون االجتار بالبشر، ترى املقـررة              . بالبشر
  .اخلاصة أنه جيدر تقدمي استعراض موجز هلذه القوانني

 بـشأن   ١٩٦١ لـسنة    ١٠، املعّدل بالقانون رقم     ١٩٥١ لسنة   ٦٨فالقانون رقم     -١٥
مكافحة الدعارة يف مجهورية مصر العربية واجلرائم ذات الصلة هبا، جيّرم أفعـال التحـريض             
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وجيـّرم  . املساعدة أو التسهيل أو االستخدام أو اإلغراء على ارتكاب الفجور أو الدعارة            أو
ـ           التحريضالقانون أيضاً أفعال     بالد  أو االستخدام أو التسهيل أو االصـطحاب ملغـادرة ال

دخوهلا لالشتغال بالفجور والدعارة أو استغالل بغاء شخص آخر أو فتح أو إدارة حمـال                أو
واجلانـب املـثري    . للفجور أو الدعارة أو تأجري أو تقدمي مكان ملمارسة الفجور أو الدعارة           

للجدل يف هذا القانون هو أنه جيّرم أيضاً أي شخص يرتكب الدعارة أو الفجور، وبـذلك                
وقد تنشأ هذه املشكلة عن سـوء  .  األشخاص املّتجر هبم لغرض االستغالل اجلنسي   فهو جيّرم 

سيما بروتوكول بالريمو واتفاقية منظمـة     ال فهم املعاهدات الدولية اليت صّدقت عليها مصر،      
والعنصر املهم يف تعريف االجتـار      . ربي اخلاصة بالسخرة والعمل اجل    ٢٩العمل الدولية رقم    
من بروتوكول بالريمو، هو الغرض من االجتار، وهو        ) أ(٣الوارد يف املادة    بالبشر، على النحو    

االستغالل، حيث يشمل االستغالل، وفقاً لتعريفه، السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسـترقاق             
ويتيح مفهوم  .  االستغالل اجلنسي  لاملمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد وسائر أشكا       أو

درج يف هذا التعريف، الربط بني بروتوكول بالريمو وبـني اتفاقيـة            االستغالل يف العمل، امل   
عالوة على ذلك، يتـضمن     .  اخلاصة بالسخرة والعمل اجلربي    ٢٩منظمة العمل الدولية رقم     

 ضحية االجتار على    لشخصبروتوكول بالريمو بنداً أساسياً يقضي بعدم إيالء اعتبار ملوافقة ا         
عه وسائل اإلكراه، مبا يف ذلك التهديد باستعمال القـوة          االستغالل املقصود إذا اسُتخدمت م    

استعماهلا، أو االختطاف، أو االحتيال، أو اخلداع، أو استغالل السلطة، أو استغالل حالة              أو
 أو يف   اجلـنس ومن مث، يعين ذلك، مثالً، أن إدراك الشخص الستخدامه يف صناعة            . ضعف
 إدراك الشخص لطبيعة العمل الذي يقوم به،        ورغم. يستبعد وقوعه ضحية االجتار     ال الدعارة

فإن . فإنه قد ُيضلّل فيما يتعلق بأوضاع العمل اليت يتبّين له أهنا قائمة على االستغالل واإلكراه   
 وسـائل   نكان الضحية طفالً، ميكن إثبات وقوع جرمية االجتار باألشخاص بغرض النظر ع           

  . إليه أعالهاإلكراه أو االحتيال املستخدمة على النحو املشار
 فيستهدف بشكل حمّدد محاية النساء املصريات       ١٩٧٦ لسنة   ١٠٣وأما القانون رقم      -١٦

الراغبات يف الزواج من غري املصريني، حيث يشترط القانون توثيق عقود الزواج أمام اجلهات              
ادة وُتلزم هذه اإلجراءات غري املصريني الراغبني يف الزواج من املصريات بتقدمي شـه     . الرمسية

 بعدم وجود موانع لعقد الزواج، وكذلك بإيداع وديعة باسم العـروس يف             بلدهممن سفارة   
والواقع أن هذا القانون يفتقر إىل الفعالية إىل حد بعيـد، حيـث             . أحد املصارف كتأمني هلا   

تتواصل الزجيات املومسية واملؤقتة القائمة على اإلكراه واالستغالل بأعداد كبرية بني املصريات            
  .بالرجال األجانو

تنامي ظاهرة االجتار باألطفال، أجرت احلكومة عدداً من التعـديالت          مواجهة  ويف    -١٧
 يف شـأن    ١٩٩٤ لـسنة    ١٤٣فقد عّدلت القانون رقـم      . ٢٠٠٨التشريعية املهمة يف عام     

.  سنة ١٨ الذي رفع سن زواج الفتيات إىل        ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦األحوال املدنية بالقانون رقم     
 ٥٨ تعـديالً مهمـاً علـى القـانون رقـم            ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ رقم   القانون وأدخل أيضاً 

 من قانون العقوبـات     ٢٩١فاملادة  . ليجّرم االجتار باألطفال  ) قانون العقوبات  (١٩٣٧ لسنة
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 جنيـه   ٥٠ ٠٠٠تقل عن     ال تقل عن مخس سنوات وبغرامة      ال تعاقب بالسجن املشّدد ملدة   
كل من باع طفالً أو اشـتراه أو عرضـه          " جنيه مصري    ٢٠٠ ٠٠٠تزيد على     وال مصري

للبيع، وكذلك من سلّمه أو تسلّمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو جتاريـاً، أو                 
وعة، ولو وقعت اجلرمية    استخدمه يف العمل القسري، أو يف غري ذلك من األغراض غري املشر           

  ."يف اخلارج
 قانون تنظيم زراعة    ٢٠١٠مارس  /اعتمد يف آذار  أن الربملان   إىل  أيضاً  وجتدر اإلشارة     -١٨

وحيصر القـانون   . األعضاء البشرية، الذي حيظر االجتار يف األعضاء وينظم عمليات زراعتها         
عمليات نقل األعضاء بني املصريني واألجانب يف ظروف حمدودة، وحيدد الشروط اليت جيب             

 األحياء، ومنها املوافقـة الـصرحية        من املتّربعني األحياء أو غري     األعضاءاستيفاؤها قبل نقل    
  .واملستنرية من جانب املتربعني

تتناول مجيع أشكال االجتار باألشـخاص علـى          ال ورغم أمهية هذه القوانني، فإهنا      -١٩
تزال هناك ثغرة يف التصدي لألشكال        ال النحو املنصوص عليه يف بروتوكول بالريمو، ومن مث       

ورغم أن قانون العمل يـنظم      . لغرض االستغالل يف العمل   سيما االجتار     ال األخرى لالجتار، 
حيمي   ال  عقوبات على أصحاب العمل املخالفني هلذه األوضاع، فإنه        فرضأوضاع العمل وي  

العاملني يف اخلدمة املرتلية الذين يتعرضون يف كثري من األحيان لإليذاء واالستغالل، وأحيانـاً       
 يسّد قانون االجتار بالبشر هذه الثغرة بشكل فّعـال،          وعليه، تأمل املقررة اخلاصة أن    . لالجتار

  .وأن يكون ركيزة أساسية يف إجراءات التحقيق والتقاضي يف مجيع قضايا االجتار بالبشر

  اإلطار املؤسسي  -٢  
يؤدي عدد من الوزارات واملؤسسات احلكومية أدواراً مهمة يف مكافحـة االجتـار               -٢٠

 / متـوز  ١٥للجنة التنسيقية الوطنية اليت أنشئت يف       وأهم هذه املؤسسات هي ا    . باألشخاص
، وُمنحت وضعاً قانونياً مبوجب قانون االجتار بالشر، وهي          بقرار لرئيس الوزراء   ٢٠٠٧ يوليه

رأس اللجنـة   وي. ر بالبشر على املستوى الوطين    تنسيق مجيع جهود مكافحة االجتا    لمبثابة آلية   
وهي تتألف من ممثلـي الـوزارات ذات الـصلة          التنسيقية الوطنية مستشار وزير اخلارجية،      

مبكافحة االجتار باألشخاص، مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة القـوى العاملـة             
وتشمل والية اللجنة، فيما تشمل،     .  ووزارة السياحة  اعي،واهلجرة، ووزارة التضامن االجتم   

تراح التدابري والـسياسات  سّن قانون ووضع خطة عمل وطنية بشأن االجتار باألشخاص، واق  
والربامج اليت توفّر املساعدة واحلماية للضحايا، وبناء قدرات موظفي العدالة االجتماعيـة يف             

  .جمال تطبيق بروتوكول بالريمو
وكانت وزارة األسرة والسكان، املنوط هبا محاية األسرة واألطفال، هـي القـوة               -٢١

طورات املهمة على صعيد السياسات من أجـل        احملركة للتعديالت التشريعية وغريها من الت     
، أنـشأت وزارة األسـرة      ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . حظر ومنع االجتار باألطفال   
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 هبدف التصدي ملسألة االجتار باألطفال استناداً إىل ثالثة ألطفالوالسكان وحدة منع االجتار با
آلن عدداً من اإلجنازات، منـها      وحققت الوحدة حىت ا   . ركائز، هي املنع واحلماية واملقاضاة    

 ١٦٠٢١وضع خطة عمل وطنية ملنع االجتار باألطفال، وإنشاء خط هاتفي مباشـر بـرقم               
 األطفال، وإنشاء مركز للرعاية النهارية يف مدينة        جلتقدمي املشورة لألسرة ولإلبالغ عن زوا     

  .السالم لألطفال املعّرضني خلطر العنف واإليذاء
 هبدف دعم إجنـازات املـرأة      ٢٠٠٠ للمرأة، الذي أنشئ يف عام       أما املركز القومي    -٢٢

لالجتار باألشخاص يف سياق العنف املمـارس         ما وتعزيز دورها يف اجملتمع، فيتصدى إىل حد      
، أصدر املركز تقريراً شامالً عن العنف ضد النـساء يف           ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . ضد املرأة 

باعتباره شكالً حمتمالً لالجتار بالبشر، وأوصى      " ؤقتامل"أو  " املومسي "واجمصر، حّدد فيه الز   
إذا كان ينبغي اعتبار هذا النوع من الزواج شكالً من أشكال             ما فيه متخذي القرار بتحديد   

يناط بـه    )١(وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ اجمللس القومي للمرأة مكتباً للشكاوى        . االجتار بالبشر 
  .باشر، والفاكس، والربيد، واملقابالت الشخصيةتلقي الشكاوى عن طريق اخلط اهلاتفي امل

وأما اجمللس القومي حلقوق اإلنسان، وهو اهليئة املسؤولة عن رصد محايـة حقـوق                -٢٣
وقد عقد هـذا    . اإلنسان والتوعية هبا، فيؤدي دوراً داعماً جلهود مكافحة االجتار باألشخاص         

ث االجتماعية واجلنائية، سلسلة مـن      ، بالتعاون مع املركز القومي للبحو     ٢٠٠٩اجمللس يف عام    
 بشأن مواضيع متنوعة يف سياق االجتار باألشخاص، مثل االجتار باألعـضاء            راسيةاحللقات الد 

البشرية، وزواج األطفال، واهلجرة غري القانونية، والعمل القسري، وأطفال الشوارع، وحقوق           
ي حلقوق اإلنسان عـدة آليـات تتـيح         وتتبع اجمللس القوم  . املرأة، والعاملني يف اخلدمة املرتلية    

 خارج القاهرة االتصال به، منها مكتب الشكاوى يف حمافظـة سـوهاج،             قيمنيللمواطنني امل 
  .وأفرقة الشكاوى املتنقلة اليت تسافر إىل حمافظات خمتلفة، والرقم اهلاتفي اجملاين املباشر

ات الوطنية املختلفة   وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن تنسيق عمل الوزارات واملؤسس          -٢٤
فباإلضافة إىل اهليئات املذكورة أعاله، اليت هلا واليات ومهام حمـّددة ذات            . يواجه حتّديات 

صلة باالجتار باألشخاص، توجد سلطات ومؤسسات حكوميـة أخـرى قـد تتـداخل              
اً  االجتماعي اليت تشمل واليتها رعاية املرأة اليت تواجه ظروف         منمسؤولياهتا، مثل وزارة التضا   

صعبة، واجمللس القومي للطفولة واألمومة املسؤول عن وضع السياسات وتنسيق األنشطة يف            
وبينما أشادت املقررة اخلاصة بأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية يف تنسيق      . جماالت محاية الطفل  

يادة  الرامية إىل مكافحة االجتار، وبتويل هذه اللجنة زمام الق         وميةاجلهود احلكومية وغري احلك   
يبدو أهنا تتناسب مع مستوى       ال يف هذه اجلهود، فإهنا أشارت إىل أن املوارد املخصصة للجنة         

ُتعترب أمانة اللجنة مكتباً مـستقالً        ال وتتبع أمانة اللجنة وزارة اخلارجية، ومن مث      . مسؤولياهتا
  . على مسائل االجتاردائمينصب عمله بشكل 

__________ 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٠قرير اجمللس القومي للمرأة، انظر ت". مكتب أمني املظامل"يشار إىل هذا املكتب باسم  )١(
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  حتديد األشخاص املتجر هبم  - جيم  
تبّين للمقررة اخلاصة أن التحديد الدقيق لألشخاص املّتجر هبم ميثل حتدياً كـبرياً يف                -٢٥

نظراً إىل عدم وجود تـشريع يتنـاول        ،  أوالً. مصر، وميكن توضيح ذلك بعدد من العوامل      
بشكل حمدد االجتار باألشخاص، وذلك قبل سّن قانون االجتار بالبشر، يبدو أن الـسلطات              

ظاهرة االجتار باألشخاص وبني ظواهر أخرى ذات صلة، مثل اهلجرة غري            احلكومية ختلط بني  
فمثالً، ترى وزارة الداخلية أن     . القانونية، والتبين غري القانوين، والعنف ضد النساء واألطفال       

تعدو أن تكون بلد عبور حلركة االجتار باألشـخاص، وأن االجتـار ينحـصر يف                 ال مصر
.  عبور احلدود املصرية إىل إسرائيل بصورة غري قانونيـة         اولونحياملهاجرين األفريقيني الذين    

وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق ألن عدم فهم تعريف واجتاه االجتار باألشخاص، علـى هـذا               
  .النحو، قد يكون هو السبب يف عدم إمكانية حتديد األشخاص املّتجر هبم يف بعض احلاالت

 املتجر هبم ممارسة راسخة داخل الـسلطات        األشخاصحتديد  تعد عملية     ال وثانياً،  -٢٦
احلكومية اليت قد تكون هي نفسها أول جهة اتصال مع األشخاص املتجر هبم، مثـل وزارة                

توجد إجراءات أو مبادئ توجيهيـة مـستقرة          وال .القوى العاملة واهلجرة ووزارة الداخلية    
التـهم إىل املرافـق    من سرعة حتديد األشخاص املتجر هبـم وإح      اللسلطات احلكومية متكنه  

ومع أن وزارة القوى العاملة واهلجرة لديها نظام للتفتـيش          . املناسبة لتلقي الرعاية واخلدمات   
على العمل من أجل رصد أماكن العمل، فإن مفتشي العمل يفتقرون إىل القدرات واملعارف              

  . املتجر هبم يف أماكن العملشخاصواملهارات اليت متكنهم من اكتشاف األ
، يف هذا السياق، أن املهاجرين، الذين يأيت معظمهم من          بوجه خاص مما يثري القلق    و  -٢٧

إريتريا، ُيقتلون برصاص حرس احلدود أثناء حماولتهم عبور احلدود املـصرية مـع إسـرائيل      
كما بلغ عدد   . ٢٠٠٩ مهاجراً خالل عام     ١٩وتشري التقارير إىل مقتل     . بطريقة غري قانونية  

وبينما ترى وزارة الداخلية    .  يف وقت زيارة املقررة اخلاصة     ٢٠١٠عام   يف شخصاً   ١٢ القتلى
أن املسألة تتعلق يف املقام األول بأمن احلدود، تعرب املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء عدم بذل                
أي جهود من جانب حرس احلدود لتحديد ضحايا االجتار الذين حيتمـل وجـودهم بـني                

ىل قصور فهم املسؤولني عن إنفاذ القانون ملسألة االجتار          إ ،وهذا يشري، مرة أخرى   . املهاجرين
بالشر، وافتقارهم إىل القدرة واإلجراءات املؤسسية اليت متكنـهم مـن التحديـد الـسليم               

  .لألشخاص املتجر هبم
والحظت املقررة اخلاصة مع االرتياح أن وزارة األسرة والسكان تنـشط يف تقـدمي                -٢٨

 احلكوميني وغريهم من أصحاب املصلحة لتوعيتـهم مبـسألة          دورات تدريبية لكبار املسؤولني   
وأُبلغت املقررة اخلاصة بأن وزارة األسرة والسكان نظمت عـدداً مـن            . االجتار باألشخاص 

 اليت استهدفت، إىل جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون وعن اهلجرة،           عمليةالدورات التدريبية ال  
األطباء واملمرضات ومفتشو العمـل ومفتـشو       جمموعة عريضة من أصحاب املصلحة، منهم       

 مع ٢٠٠٨ عالوة على ذلك، تتعاون احلكومة تعاوناً كامالً منذ عام    . السياحة والقيادات الدينية  



A/HRC/17/35/Add.2 

13 GE.11-12915 

ففـي  .  عدد من الربامج التدريبية للمسؤولني عن إنفاذ القانون        قدمياملنظمة الدولة للهجرة يف ت    
جرة دورة تدريبية مدهتا ثالثة أسابيع ملسؤويل       ، قدمت املنظمة الدولة لله    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

إنفاذ القانون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص ومقاضاة املّتجرين هبم، كمـا قـّدمت يف               
 متابعة مدهتا أسبوعان يف جمال محايـة ضـحايا االجتـار            رة دو ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

اخلاصة هبذه اجلهود الراميـة إىل بنـاء        وبينما تشيد املقررة    . باألشخاص ومقاضاة املّتجرين هبم   
قدرات، فإهنا تشري إىل ضرورة وضع مبادئ توجيهية وإجراءات حمّددة لتحديـد األشـخاص              

 واإلجراءات لدى السلطات احلكومية اليت قـد  ادئاملّتجر هبم، وضرورة ضمان ترسيخ هذه املب   
ذا الصدد، ترحب املقررة    ويف ه . ُيطلب منها حتديد األشخاص املّتجر هبم ومساعدهتم ودعمهم       

اخلاصة باملبادرات اليت أطلقتها املنظمة الدولية للهجرة بوضع مبادئ توجيهية للشرطة واحملققني            
  . وفقاً لقانون االجتار بالبشرتهمتتعلق بتحديد األشخاص املّتجر هبم ومعامل

وجـود  أما العقبة األخرى أمام التحديد السليم لألشخاص املّتجر هبم، فهي عـدم               -٢٩
خدمات مثل اخلطوط اهلاتفية املباشرة اليت تتيح سرعة حتديد حاالت االجتار بالبشر واإلبالغ             

ورغم إنشاء خطوط هاتفية مباشرة من جانب وزارة األسـرة والـسكان، واجمللـس        . عنها
تـستهدف    ال  القومي حلقوق اإلنسان، فإن هذه اخلطوط اهلاتفيـة        لسالقومي للمرأة، واجمل  

 ١٦٠١٢ فقد تلقى اخلط اهلـاتفي رقـم      .  معلومات عن حاالت االجتار بالبشر     حتديداً تلقي 
 ٢٠ ٠٠٠جمموعـه     ما لوزارة األسرة والسكان، وهو الرقم اخلاص بتقدمي املشورة لألسرة،        

وبينمـا تقـّر    . يتعلق بزواج األطفال  ) تصاالً ا ١٤٤( يف املائة منها فقط      ٠,٧٢اتصال كان   
 اخلاص بتقدمي املشورة لألسرة، فإن      ١٦٠١٢ خلط اهلاتفي رقم  املقررة اخلاصة بأمهية وفائدة ا    
ينبغي االعتماد على هذا اخلط بـشكل حـصري كـأداة             ال هذه اإلحصاءات تشري إىل أنه    

إذا كانت اخلطوط اهلاتفية املباشـرة        ما ُيعرف  ال وباملثل،. الكتشاف حاالت االجتار احملتملة   
 القومي حلقوق اإلنسان اسُتخدمت لإلبالغ عـن        اليت يديرها اجمللس القومي للمرأة واجمللس     

كما أن هذه اخلطوط تدار باللغة العربية فقط، ومن مث فليـست            . حاالت اّتجار باألشخاص  
ولـضمان  .  العربيـة  ونيتحدث  ال لديها القدرة على الوصول إىل ضحايا االجتار احملتملني ممن        
 املختصة، جيب إنشاء خط هاتفي      سرعة حتديد حاالت االجتار بالبشر وإحالتها إىل السلطات       

مباشر مستقل يستهدف حتديداً اكتشاف حاالت االجتار بالبشر، وُيزّود مبوظفني يتحـدثون            
  .عدة لغات ولديهم معارف كافية عن مسألة االجتار باألشخاص

  محاية األشخاص املّتجر هبم  - دال  
ية واملساعدة املناسـبتني    لدى حتديد األشخاص املّتجر هبم، ينبغي أن تقّدم هلم الرعا           -٣٠

ومن املؤسف أن املقـررة اخلاصـة اكتـشفت         . زيد من االستغالل والضرر   املحلمايتهم من   
  .البنية التحتية واخلدمات املتاحة لألشخاص املّتجر هبم يف مصر غري كافية أن
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  دور اإليواء  -١  
. قررة اخلاصة دور إيواء خمصصة لألشخاص املّتجر هبم يف وقت زيارة امل         هناك  مل تكن     -٣١

ومع ذلك، زارت املقررة اخلاصة عدداً من دور إيواء النساء والفتيات ضحايا العنف تـديرها                
 دور  ويشار إىل وجود تـسع    . ن االجتماعي منظمات غري حكومية حتت إشراف وزارة التضام      

كما زارت املقررة اخلاصة دارين لإليواء يف القـاهرة واإلسـكندرية           . من هذا النوع يف مصر    
ـ       توفّران املأوى املؤقت للنساء الاليت يتعّرضن للضرب، و       ت ايف قّدمان هلن املـساعدة علـى التع

 شخصاً حبد أقـصى،     ٢٢ يف القاهرة    ةسع دار اإليواء املوجود   تو. االندماج يف أسرهن   وإعادة
 امـرأة   ٧٥ الدار   تواستقبل.  اخلاصة أربع نساء وطفل واحد     ملقررة يف وقت زيارة ا    اوكانت هب 

كون ت دار اإليواء ل   تمموقد ص . تعّرض أي منهن لالجتار   تشر التقارير إىل      ومل ،٢٠٠٩ يف عام 
تـسمح جلنـة     مل  أكثر من شهر ما    اجيوز هلن املكث هب     ال ملجأ مؤقتاً لضحايا العنف، حيث    
 حالة خـالل    ١٥اإلسكندرية  بدار اإليواء   واستقبلت  . فترةاإلشراف على الدار بتمديد هذه ال     

وكانت معظم احلاالت هي ضحايا للعنـف       . ن أي منهن ضحية لالجتار    تك  ومل ،٢٠٠٩ عام
قدم احلمايـة  ت  الا الدارينتوالحظت املقررة اخلاصة أن كل. البدين أو اجلنسي يف السياق املرتيل  

 أساساً على حتقيق املصاحلة بني أفراد األسرة عن طريـق           ركّزانتالكافية لضحايا العنف، وأهنما     
 وفّران احلماية من العنف   ت  ال ء والفتيات من العودة إىل أسرهن، ولكنهما      الوساطة لتمكني النسا  

فـرض  تباإلضافة على ذلـك،     . قدمان الدعم الالزم للتصدي لألسباب اجلذرية للعنف      ت وال
 النساء املّتجر هبن الاليت مـن املـرجح أن يكـّن غـري              تبعدالداران معايري لألهلية، حبيث ُتس    
ويتعـّين علـى   . تقبل هذه الدور النساء املطلّقات   ال فمثالً،. لدمتزوجات وغري مقيمات يف الب    

النساء أن يقّدمن بطاقة هوية صاحلة وأن يكّن الئقات بدنياً وذهنياً، وأن يكـّن مقيمـات يف                 
  . وأالّ يكون هلّن أقارب مباشرون يف احملافظة نفسهااء،وجد هبا دار اإليوتاحملافظة اليت 

ففـي  . ة دور إيواء األطفال املعرضني خلطر العنف واإليذاء       كما زارت املقررة اخلاص     -٣٢
. القاهرة، زارت املقررة اخلاصة مؤسسة خريية خاصة توفّر املأوى اآلمن والبيئة األسرية لأليتام            

ويوجد باملؤسسة مدرسة .  طفالً، منهم مثاين فتيات ٤٣وكانت املؤسسة يف وقت الزيارة تؤوي       
ة متنوعة من املواد، منها القـراءة والكتابـة، وتكنولوجيـا            يتعلم فيها األطفال جمموع    ةخاص

ويف اإلسكندرية، زارت املقررة اخلاصة داراً أخـرى تـديرها          . املعلومات، والدين، والنجارة  
يكن أّي من األطفال يف الدارين قـد          ومل .منظمة غري حكومية توفّر املأوى ألطفال الشوارع      

  . يف ظروف تعرضهم بشّدة خلطر االجتار غري أهنم كانوا يعيشونار،تعّرض لالجت
ظل ويساور املقررة اخلاصة القلق ألن األشخاص املّتجر هبم ُيحرمون من احلماية يف               -٣٣

والواضح أن الدور . دور إيواء مصّممة حتديداً إليواء ومحاية األشخاص املّتجر هبم  عدم وجود   
تلف احتياجات األشخاص املّتجر    املوجودة غري مناسبة إليواء األشخاص املّتجر هبم، حيث خت        

ومن دواعي  .  ضحايا العنف أو احتياجات األطفال املعرضني خلطر العنف        جاتهبم عن احتيا  
، ومن مث تترك ضحايا     املصرينيسوى  تستقبل    ال القلق الشديد أيضاً أن دور اإليواء املوجودة      



A/HRC/17/35/Add.2 

15 GE.11-12915 

املرأتني اإلندونيـسيتني   وتشري القضيتان الواردتان أعاله بشأن      . االجتار األجانب دون مأوى   
إىل عدم كفاية سبل احلماية لضحايا      ،  )٢(مصريف   اللتني اُتجر هبما     ملرتلية،العاملتني يف اخلدمة ا   

من الوقوع يف أيـدي     اً  االجتار األجانب؛ فقد التجأت الضحيتان إىل سفارة إندونيسيا خوف        
  .أصحاب العمل

  الرعاية واخلدمات البدنية والنفسية  -٢  
رحلة متر مبتزال اخلدمات الطبية والصحية املتخصصة املقّدمة لألشخاص املّتجر هبم  ال  -٣٤

والحظت املقررة اخلاصة أن بعض دور اإليواء املذكورة آنفاً توفّر سـبل            . يف مصر التطوير  
فمثالً، جيري فحص النساء الاليت يلتحقن بدار اإليواء . االتصال باألطباء البشريني والنفسانيني

كما أن مركز السالم إلعادة تأهيل األطفال ضحايا جـرائم          . كندرية فور وصوهلن  يف اإلس 
، وهو مركز للرعاية النهارية لألطفال املعّرضني       )مركز السالم (االستغالل ودجمهم يف اجملتمع     

، يقّدم اخلدمات   ٢٠٠٩يناير  /للخطر أنشأه اجمللس القومي للطفولة واألمومة يف كانون الثاين        
. رة النفسية لألطفال بالتعاون مع مركز احلرفيني الطيب ومركز الـسالم الطـيب         الطبية واملشو 

تصمم خصيصاً الستقبال األشخاص املّتجر هبم، فليس من          مل ولكن نظراً إىل أن هذه املرافق     
إذا كان العاملون يف هذه املرافق مزودين باملعارف واملهارات الالزمة لتقدمي الدعم             ما الواضح

  .ء األشخاصاملناسب هلؤال
ويف هذا الصدد، الحظت املقررة اخلاصة بادرة مشجعة يف وحدة منوذجية لـدعم               -٣٥

ضحايا االجتار باألشخاص أنشأهتا وزارة الصحة داخل مستشفي البنك األهلي بـدعم مـن         
وقد زّودت هذه الوحدة مبهنيني طبيني مؤهلني دربتـهم املنظمـة           . املنظمة الدولية للهجرة  

وتسع الوحـدة   . على تقدمي الرعاية والعالج املناسبني لألشخاص املّتجر هبم       الدولية للهجرة   
حالياً أربعة مرضى داخليني، وتعتزم وزارة الصحة زيادة سعتها مستقبالً حبيث ميكن إيـواء              

وبينما أبدت املقررة اخلاصـة     . النساء والفتيات يف أماكن منفصلة متاماً عن الرجال والفتيان        
إهنا أعربت عن قلقها لعدم استقبال الوحدة أي مرضى بسبب عدم وجود            إعجاهبا بالوحدة، ف  

ورغم أن وزارة الصحة    . آلية رمسية لإلحالة تتيح لألشخاص املّتجر هبم الوصول إىل الوحدة         
تصّر على أن حيال األشخاص املّتجر هبم بشكل رمسي إىل الوحدة لتلقي العالج، باعتبـارهم               

املقـررة  أثار خيبة األمل لـدى      ومما  . لة هذه ليست موجودة   ضحايا لالجتار، فإن آلية اإلحا    
اخلاصة هو أن هذا الوضع الغامض أدى إىل نشوء وضع سيء واحد علـى األقـل، هـو                   

ميكنه تلقـي     ال الشخص املّتجر به الذي هو ضحية االجتار وحباجة إىل رعاية طبية عاجلة            أن
  .العالج يف الوحدة

__________ 

 . أعاله٨انظر القضيتني يف الفقرة  )٢(
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إلقليمي لصحة وتنميـة    ، كان مركز سوزان مبارك ا     ويف وقت زيارة املقررة اخلاصة      -٣٦
سكندرية، جيهز عيادة لدعم األسرة مصّممة لتقدمي اخلدمات الطبيـة والنفـسية            املرأة، باإل 

وتتوافر هلذه العيادة القدرة على تقدمي اخلدمات أيـضاً إىل          . لضحايا العنف املرتيل من النساء    
ون بالعيادة تدريباً متخصصاً يف جمـال تقـدمي         األشخاص املّتجر هبم، شريطة أن يتلقى العامل      

  .اخلدمات املناسبة لألشخاص املّتجر هبم

  اجلرب واملساعدة القانونية  -٣  
أُبلغت املقررة اخلاصة بوجود نقص عام يف املساعدة القانونيـة املتاحـة لـضحايا                -٣٧

 ن الضحايا سيما إن كا    ال انتهاكات حقوق اإلنسان، وقصور يف سبل احلصول على العدالة،        
وتقـّدم  . يستوفون القيم التقليدية أو أسهموا هم أنفسهم يف انتهاكات حقوق اإلنـسان            ال

فمثالً، . وزارة العدل واملؤسسات الوطنية خدمات املساعدة القانونية على حسب كل حالة          
يتلقى مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة املساعدة من حمامني متطوعني يقدمون            

غري أن الغموض يكتنف املعايري     .  املساعدة القانونية يف بعض القضايا املبلّغة للمكتب       خدمات
املستخدمة لتحديد احلاالت املستحقة خلدمات املساعدة القانونية، أو مـدى تقـدمي هـذه              

وينبغي سّد الفجوة من جانب املنظمات غري احلكومية اليت هي حمـدودة املـوارد          . اخلدمات
تتوافر للمنظمات غري احلكومية خربة حمّددة يف جمال          ال  عالوة على ذلك،   .والنطاق اجلغرايف 

ومن مثّ، بينما ينص قانون االجتار بالبشر على        . تقدمي اخلدمات القانونية لألشخاص املّتجر هبم     
إذا كان النظـام    ماحق ضحايا االجتار يف احلصول على املساعدة القانونية، ليس من الواضح    

  .ن للوفاء هبذا االلتزام موجودين بالفعل يف هذه املرحلة أم الواملوارد الالزما
 ٢٠١٠ينـاير   /سكندرية أنشأت يف كانون الثـاين     وجتدر اإلشارة إىل أن جامعة اإل       -٣٨

مركزاً للمساعدة القانونية يقّدم خدمات املساعدة القانونية لضحايا العنف املرتيل ولألشخاص        
 حتت إشراف أستاذ يف القانون، ويتوىل احملامون الدفاع يف           طالباً ٢٦ويدير املركز   . املّتجر هبم 

وتشري املعلومات إىل موافقة أكثر من مائة حمامٍ علـى تقـدمي            . القضايا على أساس تطّوعي   
أما اجلانب املبتكر يف هذا املركز فهو أنـه        . اخلدمات من خالل املركز، وهي خطوة مشّجعة      

وزان مبارك اإلقليمي لصحة وتنمية املرأة، حيث حييل  يرتبط مبركز دعم األسرة التابع ملركز س      
مركز دعم األسرة القضايا اليت تتطلب مساعدة قانونية إىل مركز املساعدة القانونية بـشكل              

  .مباشر، وبالعكس

  ندماجالتعايف وإعادة اإل  -هاء   
تشيد املقررة اخلاصة بقانون االجتار بالبشر الذي يكفل صراحة حـق الـضحايا يف                -٣٩
وقد جتلّى التزام احلكومة باحترام هـذا  . ندماج يف اجملتمع  ادة التأهيل االجتماعي وإعادة اإل    عإ

سيما حق األطفال، يف إنشاء مركز السالم الذي تتمثل مهمته يف تيـسري تعـايف                 ال احلق،
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ولبلوغ هذه الغاية، يقـّدم مركـز       . األطفال املعّرضني للخطر وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم      
 خدمات متنوعة، منها اخلدمات البدنية والنفسية، وبرنامج لتعليم القراءة والكتابـة،            السالم

وقد قام بزيارات منتظمـة إىل املركـز        . والتدريب املهين، والتوعية مبسألة استغالل األطفال     
ومشل هذا العدد أطفـال     .  فىت ١ ٢٧٢ طفالً، منهم    ١ ٤٥٦جمموعه    ما ٢٠٠٩خالل عام   

حايا التسّول املنظم، واألطفال الذين يرغمهم آباؤهم على العمـل،          الشوارع، واألطفال ض  
ورأت املقررة اخلاصة بوادر مشجعة يف      . واألطفال املعّرضني للعنف من جانب أفراد أسرهم      
جتلّى يف إنشاء جلنة خاصة لألطفـال         ما اهتمام املركز ببناء قدرات األطفال ومتكينهم، وهو      

  .ا بني األطفالتتوىل الوساطة يف أي نزاعات فيم
يزال هناك نقص يف البنية التحتية واخلدمات اللتني تيـّسران تعـايف              ال ومع ذلك،   -٤٠

ندماجهم يف اجملتمع، وذلك باملقارنة مـع ضـحايا العنـف           إاألشخاص املّتجر هبم وإعادة     
 كما يساور املقررة اخلاصة قلق ألن املرافق املوجودة، مبـا يف          . األطفال املعّرضني للخطر   أو

تزويـد    ال مشل األسرة   مل ذلك دور إيواء النساء املذكورة أعاله، تركّز يف املقام األول على          
ضحايا العنف باملهارات والفرص اليت متكّنهم من اختاذ قـرارات مـستنرية بـشأن إعـادة               

عالوة على ذلك، تفتقر املرافق املوجـودة إىل القـدرة علـى تلبيـة              . ندماجهم يف اجملتمع  إ
ندماج، وهي  شخاص املّتجر هبم على حنو مناسب، من حيث التعايف وإعادة اإل          احتياجات األ 

احتياجات ختتلف عن احتياجات ضحايا العنف املرتيل أو األطفال الذين يعيشون يف ظروف             
  .صعبة، مثل أطفال الشوارع

أن السلطات ُتعىن علـى     وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مما يبعث على القلق بوجه خاص             -٤١
تقـدمي املـساعدة      ال صر، يف حالة الضحايا األجانب، بإعادهتم إىل بلداهنم األصلية        وجه احل 

فمثالً، علمت املقررة اخلاصة عن حالة امرأة أوكرانية أُرغمت على العمل           . الالزمة لتعافيهم 
كما صادر  . إنسانية يف فندق بالغردقة لساعات طويلة ويف ظروف سيئة، وتعّرضت ملعاملة ال          

وعندما تلقّت الشرطة تقريـراً عـن       . جواز سفرها ملنعها من مغادرة البلد     صاحب الفندق   
 وليس من الواضـح   . حالتها، استرّدت وثائق سفرها من الفندق وأعادت املرأة إىل أوكرانيا         

إذا كانت السيدة قد ُمنحت فترة للتعايف والتفكري، أو قُّدمت هلا الرعاية واخلدمات املناسبة         ما
إذا كانت السلطات قـد أجـرت أي          ما و أعيدت إىل بلدها طوعاً، أو     خالل هذه الفترة، أ   

تزال بواعث القلق هـذه       وال .تقييم للمخاطر يطمئنها إىل سالمة املرأة بعد عودهتا إىل بلدها         
قائمة يف ظل قانون االجتار بالبشر، حيث يعترف القانون فقط حبق الـضحايا األجانـب يف                

ص على اختاذ أي ضمانات إجرائية بـشأهنم، مثـل التـزام    العودة إىل بلداهنم بأمان دون الن    
احلكومة مبنحهم فترة للتعايف والتفكري، أو بدائل اإلعادة إىل بلداهنم األصلية، وإجراء تقيـيم              

ومن مث فإن قـانون     . للمخاطر لالطمئنان إىل أن عودهتم لن تعّرض أمنهم وسالمتهم للخطر         
  .ملعايري املدرجة يف بروتوكول بالريمويطابق على حنو كامل ا  الاالجتار بالبشر
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  املقاضاة واملعاقبة  -واو   
واجهت املقررة اخلاصة صعوبة يف احلصول على معلومات دقيقة عن عدد وتفاصيل              -٤٢

التحقيقات اليت أُجريت يف قضايا االجتار باألشخاص، مما يعكس فيما يبدو ارتباكاً من جانب     
وتأسف املقررة اخلاصة لعدم    . ت االجتار باألشخاص  السلطات يف سبل التحديد السليم حلاال     

متكنها من إجراء تقييم دقيق للتقدم الذي أحرزته احلكومة حىت اآلن يف التحقيق يف قـضايا                
  .االجتار، نظراً إىل عدم وجود إحصاءات شاملة ومتسقة يف هذا الصدد

، ٢٠١٠أبريل  /يسانوتشري تقارير حمكمة االستئناف ووزارة الداخلية إىل أنه، حىت ن           -٤٣
وتتصل . اُتخذت إجراءات للتحقيق واملقاضاة يف أربع قضايا فقط تتعلق باالجتار باألشخاص          

غري . حيظره القانون   ما مجيع هذه القضايا مبواطنني أجانب حاولوا تبين أطفال مصريني، وهو         
ومـن  . األطفالإذا كانت لقضايا التبين غري القانوين عالقة باالجتار ب          ما أنه من غري الواضح   

ناحية أخرى، تشري اللجنة التنسيقية الوطنية إىل أن قضيتني من القضايا األربع الـيت جـرى                
وتلقت املقررة اخلاصة معلومات تتسق     . التحقيق فيها تنطويان على استغالل جنسي لألطفال      

سـكندرية،  مع املعلومات املقّدمة من اللجنة التنسيقية، مفادها قيام مكتب النائب العام يف اإل      
، بالتحقيق مع رجلني اشُتبه يف اختطافهما مثانية من أطفال الـشوارع            ٢٠٠٩مارس  /يف آذار 

وتـشري  . وإكراههم على ممارسة البغاء مع مصريني أثرياء وسائحني مـن منطقـة اخللـيج             
 مبوجب أحكام مكافحة االجتار بالبـشر       ٢٠٠٩مايو  /املعلومات إىل أن الرجلني أدينا يف أيار      

وأصدرت احملكمة حكماً على أحد الرجلني بالـسجن مـدى          . يف قانون العقوبات  املدرجة  
كما أجرت النيابة العامة حملكمة جنايات القاهرة       .  سنة ١٥احلياة وعلى اآلخر بالسجن مدة      

 مع مخسة أشخاص اشُتبه يف ضلوعهم يف تيسري االستغالل          ٢٠١٠فرباير  /حتقيقات يف شباط  
 قرية طّموه مبحافظة السادس من أكتوبر وذلك بتزوجيهـا           سنة من  ١٤اجلنسي لفتاة عمرها    

وهؤالء األشخاص اخلمسة هـم زوج الفتـاة        . لرجل أكرب سّناً من اململكة العربية السعودية      
  .من الزوج السعودي السعودي، ووالداها، ومسسار الزواج واحملامي اللذان تقاضا أمواالً

تتخـذ إجـراءات للتحقيـق أو         مل طاتيتبني من احلاالت الواردة أعاله أن السل      و  -٤٤
 وبوجه خـاص، . للمحاكمة يف قضايا االجتار باألشخاص، باستثناء حاالت االجتار باألطفال  

تتلق املقررة اخلاصة أي معلومات بشأن مقاضاة اجلناة الضالعني يف االجتـار باألشـخاص       مل
ري إىل وجـود هـذه      ألغراض االستغالل يف العمل أو نزع األعضاء، رغم املعلومات اليت تش          

. األشكال من االجتار ووجود إطار تشريعي يسمح باختاذ اإلجراءات القضائية يف هذه القضايا
وبسّن قانون االجتار بالبشر، الذي حيظر مجيع أشكال االجتار باألشخاص، تأمـل املقـررة              

، اخلاصة أن تكثف السلطات جهودها من أجل التحقيق مع املّتجرين باألشخاص ومقاضاهتم           
  .سواء أكانوا موظفني عموميني أم أفراداً عاديني أم كيانات خاصة
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  منع االجتار  -زاي   
 الحظت املقررة اخلاصة أن احلكومة تنفذ جمموعة من أنشطة التوعية اليت تستهدف              -٤٥

سـيدة  كان لدور   ويف هذا الصدد،    . بشكل خاص وسائط اإلعالم وجمتمع األعمال التجارية      
فّعال يف تعبئة القطاع اخلـاص والتوعيـة بـدوره يف         أثر  وزان مبارك   مصر األوىل السيدة س   

، شاركت املقررة اخلاصة يف اجتماع      ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . مكافحة االجتار باألشخاص  
رفيع املستوى ُعقد حتت رعاية السيدة سوزان مبارك، وحضره خمتلف أصحاب املصلحة، مبا             

إلعالم، وذلك لتحديد أدوار ومسؤوليات كـل       يف ذلك جمتمع األعمال التجارية ووسائط ا      
كمـا  . جهة من اجلهات الفاعلة يف اجلهود الوطنية الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص            

قامت حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم، وهي منظمة غري حكومية أنشأهتا        
ل مكافحة االجتـار بالبـشر،    السيدة سوزان مبارك، بنشاط يف تنظيم محالت إعالمية يف جما         

مشلت بث إعالنات تلفزيونية على شبكة سي إن إن الدولية وإعالنات على شاشات طائرات              
  .شركة طريان اإلمارات وشركة مصر للطريان

ورغم فائدة أنشطة التوعية هذه يف جذب اهتمام اجلمهور، ينبغي بـشكل خـاص                -٤٦
وتزويدهم مبعلومات دقيقة عن اجتاه ومظـاهر       استهداف األفراد األكثر تعرضاً خلطر االجتار       

سيما يف سياق الوضع يف مصر، حيـث          ال وحيظى ذلك بأمهية حيوية،   . االجتار باألشخاص 
ويف هذا السياق، الحظـت املقـررة       . يوجد خلط شديد بشأن تعريف االجتار باألشخاص      

 مبـسألة    محالت للتوعية  ٢٠٠٩أغسطس  /اخلاصة أن وزارة األسرة والسكان أطلقت يف آب       
يف احملافظات اليت تنتشر هبا هذه الظاهرة، مثل        " املؤقت"أو  " املومسي"زواج األطفال والزواج    

وقّدمت وزارة األسرة والسكان، يف إطار هذه       . حمافظات السادس من أكتوبر واملنيا والفيوم     
بدرشـني  احلمالت، تدريباً لتوعية القيادات النسائية الريفية واملتطوعات يف أبـوالنمرس وال          

وقدمت هؤالء النساء، بدورهن، التوعية لألمهات والفتيات مـن         . واحلوامدية والفيوم واملنيا  
كما قامت وزارة األسرة والـسكان، يف الفتـرة مـن           . خالل اللقاءات والزيارات املرتلية   

 مأذوناً يف قرى حمافظة السادس      ٣٥، بتدريب   ٢٠١٠فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٩أغسطس  /آب
أن تعديالت قانون األحوال املدنية والعقوبات املوقعة يف حالة خمالفة احلظـر            من أكتوبر بش  

  .املفروض على زواج األطفال
يزال   ال باإلضافة إىل ذلك، ورغم التدريب الذي يهدف إىل توعية وسائط اإلعالم،            -٤٧

 وتشارك املقـررة اخلاصـة  . اإلبالغ الدقيق عن ظاهرة االجتار باألشخاص تكتنفه التحّديات      
احلكومة يف الشعور بالقلق إزاء ميل وسائط اإلعالم إىل املبالغة يف قصص االجتـار بالبـشر،             

  .واخللط بني ظاهرة االجتار بالبشر وبني ظواهر أخرى ذات صلة، مثل اهلجرة غري القانونية
ُتستغل قدرة السلطات السياحية على اإلسهام يف التوعية مبسألة         مل عالوة على ذلك،    -٤٨

تالحظ املقررة اخلاصة أي أنشطة توعية مـن          مل  بالبشر استغالالً كامالً فيما يبدو، إذ      االجتار
جانب السلطات السياحية يف جمال السياحة اآلمنة أو يف جمال استغالل األطفال يف الـسياحة          
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ويف هذا الصدد، تأسف املقررة اخلاصة لعدم متكّنها من مقابلة ممثلي وزارة السياحة             . اجلنسية
طة السياحة أو أي شركات سياحية مسجلة لدى وزارة السياحة يف شـرم الـشيخ،               أو شر 

  .للحصول على معلومات مباشرة بشأن دور هذه اجلهات وخربهتا يف منع االجتار باألشخاص
والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أنه رغم التركيز الشديد على التوعية كأداة للمنـع،               -٤٩

توىل اهتمامـاً     ال ار، مثل مواجهة األسباب اجلذرية لالجتار،     فإن اجلوانب األخرى ملنع االجت    
 اخلاصة بأعمال مركز السالم يف تـوفري الرعايـة النهاريـة            ةوبينما تشيد املقرر  . فيما يبدو 

تتلق معلومـات عـن       مل لألطفال املعرضني للخطر، ومن مث احلّد من تعرضهم لالجتار، فإهنا         
 اجلذرية لالجتار، كالفقر والبطالة والتمييـز       مبادرات أخرى تتصدى بشكل خاص لألسباب     

 ويبدو أن هذا اجلانب املتعلق باملنع يستحق اهتمـام احلكومـة،  . وعدم املساواة بني اجلنسني  
 تفيد بأن أسباب زواج     )٣(توصلت إليه وزارة األسرة والسكان من نتائج        ما سيما يف ضوء   ال

  .ها الفقر والبطالةاألطفال ذات طبيعة اقتصادية يف معظم احلاالت، ومن
سيما العنف البدين واجلنسي      ال وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً أن العنف ضد النساء،         -٥٠

فبينما يسمح قانون العقوبات نظرياً باملقاضاة يف حاالت        . من جانب الزوج، منتشر يف مصر     
لومـات إىل   وتـشري املع  . يعاقبون يف كثري من األحيـان       ال العنف املرتيل، فالواقع أن اجلناة    

القضاة واحملققني ميارسون سلطتهم التقديرية يف رفض النظـر يف القـضايا أو ختفيـف                أن
العقوبات، بالنظر إىل الطبيعة اخلاصة للعنف واملبدأ العام الذي أرسته حمكمة الـنقض بـأن               

وعمالً هبذا املبدأ، رفضت حمكمة النقض النظـر يف قـضية تتعلـق             ". األسرة فوق القانون  "
وبالنظر إىل االرتباط بني العنف اجلنساين واالجتار باألشخاص،        . صاب يف إطار الزواج   باالغت

تضع إطاراً تشريعياً ومؤسسياً مناسباً للتصدي للعنف اجلنساين، وللتمييز          ينبغي للحكومة أن  
  .وعدم املساواة بني اجلنسني، وذلك يف إطار استراتيجيات ملنع االجتار باألشخاص

 من الطلب على العمل واخلدمة القائمني على االستغالل جانباً آخر للمنع          وميثل احلّد     -٥١
ويف هذا الصدد، تشّدد املقررة اخلاصة على أن محايـة          . حيظ بالكثري من اهتمام احلكومة     مل

حقوق العمل عامل أساسي يف احلد من الطلب على العمل االستغاليل ومنع وقوع االستغالل            
ملعلومات املذكورة أعاله، اليت تشري إىل وقوع عدد كـبري مـن            ويف ضوء ا  . يف املقام األول  

العاملني يف اخلدمة املرتلية ضحية االجتار، متس احلاجة إىل توعية أصحاب العمل وأصـحاب              
العمل احملتملني فيما يتعلق حبقوق العمل اليت يكفلها القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري             

  .ني يف اخلدمة املرتليةالدولية حلقوق اإلنسان للعامل

__________ 

 . أعاله١ -انظر اجلزء ثانياً، الفرع ألف  )٣(
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  الشراكة  -حاء   

  دينون مع اجملتمع املالتعا  -١  
يعترب التعاون مع اجملتمع املدين أمراً بالغ األمهية، ألن الفجوة يف املساعدة الواجـب                -٥٢

 ندماجهم يف اجملتمع  إتقدميها لألشخاص املّتجر هبم من أجل ضمان تعافيهم وجربهم وإعادة           
.  األحيان إال منظمات اجملتمع املدين ذات اخلربة والتجربة يف هذا اجملال           تسّدها يف كثري من    ال

ويف هذا الصدد، رأت املقررة اخلاصة بوادر مشجعة يف اخلطوات اليت اختذت إلقامة شراكات       
فمثالً، يدار مركز السالم بالتعاون مع منظمة غري حكومية         . فعالة بني احلكومة واجملتمع املدين    

كما جاهدت احلكومة من أجل ضمان      . ولية إدارة األعمال اليومية للمركز    مصرية تتوىل مسؤ  
 ٢٠٠٩سبتمرب  /جتلى يف االجتماع املعقود يف أيلول       ما املشاركة الفّعالة للمجتمع املدين، وهو    

 منظمة غري حكومية إلفادهتا مبعلومات عن مشروع قانون االجتار بالبـشر،            ٤٠مع أكثر من    
أبريل مبشاركة عدد من منظمـات      / نيسان ٢٠توى الذي ُعقد يف     ويف االجتماع الرفيع املس   

  .اجملتمع املدين
ومع ذلك، يساور املقررة اخلاصة القلق ألن مستوى مشاركة منظمات اجملتمع املدين              -٥٣

كما تلقت املقررة اخلاصة    . يزال متدّنياً   ال يف وضع سياسات وبرامج مكافحة االجتار بالبشر      
ر عملية صياغة قانون االجتار بالبشر للـشفافية، وعـدم استـشارة            معلومات تشري إىل افتقا   

وأعربت أيضاً املقررة اخلاصة عن     . منظمات اجملتمع املدين بشأن هذا القانون على حنو كامل        
قلقها إزاء تأثري مشروع القانون، حيث ينيط باالحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهليـة             

نظمات غري احلكومية، ومينح وزارة التضامن االجتمـاعي        مسؤولية مراقبة وإجازة أعمال امل    
سلطة جتميع وختصيص األموال املقدمة من املاحنني إىل املنظمات غري احلكومية، وذلك حسب          

ويساور املقررة اخلاصة القلق أيضاً ألن اعتماد مشروع القانون قـد           . تقدير االحتاد والوزارة  
  . احلكوميةيقّيد دون مربر نطاق أعمال املنظمات غري

  التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي  -٢  
على الصعيد الدويل، تشارك مصر مشاركة فّعالة يف احملافل الدوليـة وتـساهم يف                -٥٤

 ومـن أبـرز   . املداوالت واملناقشات املتعلقة باجلهود الدولية ملكافحة االجتار باألشـخاص        
دون ضد االجتار بالبشر، التابعـة      قامت به مصر، بوصفها عضواً يف جمموعة أصدقاء مّتح         ما

لألمم املتحدة، دورها الفعال يف تعزيز احلوار املواضيعي الذي دار حول االجتار بالبـشر يف               
، وكذلك دورها يف املفاوضات املتعلقـة       ٢٠٠٩مايو  /اجتماع اجلمعية العامة املعقود يف أيار     

  .بشرباالعتماد النهائي خلطة العمل العاملية ملكافحة االجتار بال
عالوة على ذلك، أدت مصر دوراً بارزاً يف التعاون اإلقليمي الرامي إىل مكافحـة                -٥٥

، اقترحت مـصر يف القمـة األفريقيـة         ةاألفريقياملنطقة  فعلى مستوى   . االجتار باألشخاص 
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 مقرراً يدعو إىل تدعيم التعاون بـني األمـم          ٢٠٠٨يونيه  /عشرة املعقودة يف حزيران    احلادية
. حتاد األفريقي يف جمال مكافحة االجتار يف األفراد، وقد اعُتمد املقرر بتوافق اآلراء            املتحدة واال 

القانون العـريب    "٢٠٠٥كما أن مصر عضو يف جامعة الدول العربية اليت اعتمدت يف عام             
ختطط لوضع خطة عمـل إقليميـة       وهي  ،  "االسترشادي ملواجهة جرائم االجتار باألشخاص    

باإلضافة إىل ذلك، نظمت مـصر يف كـانون         . شخاص يف املستقبل  ملكافحة االجتار يف األ   
، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، اجتماعاً للخرباء العرب بـشأن           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

املبادرة العربية لبناء القدرات    "املساعدة املباشرة املقدمة لضحايا االجتار، وشاركت يف إطالق         
  .٢٠١٠مارس /، يف الدوحة يف آذار"رالوطنية ملكافحة االجتار بالبش

ويبدو أن التعاون الثنائي مع الدول املصدرة واملستقبلة للمهاجرين جمال قابل ملزيـد               -٥٦
من التطوير واالستكشاف، وهو جمال جدير مبزيد من االهتمام من أجل محاية حقوق العمل              

ات ثنائية مع بعض الدول     عت اتفاق وتالحظ املقررة اخلاصة أن مصر وقَّ     . املكفولة للمهاجرين 
عت، مثالً، اتفاقاً ثنائياً مع إيطاليا بشأن هجرة العمال، فقد وقَّ. املصدرة واملستقبلة للمهاجرين

وباإلضافة إىل هذا االتفاق، أنشأت مصر      . ينظم دخول العمال املهاجرين وإقامتهم وتوظيفهم     
ام يقدم معلومات عن فرص العمل      وإيطاليا نظام املعلومات املتكامل املتعلق باهلجرة، وهو نظ       

وحقوق املهاجرين وواجباهتم يف إيطاليا، إضافة إىل مشروع نظام معلومات اهلجرة املتكاملة            
الدول املصدرة،  مع  ومن حيث التعاون    . الذي يقدم معلومات عن خماطر اهلجرة غري القانونية       

، وهو  ٢٠٠٤لسودان يف عام    متثل اإلجناز البارز يف توقيع اتفاق احلريات األربع مع حكومة ا          
يسمح ملواطين البلدين حبرية التنقل عرب احلدود ويكفل حقهم يف اإلقامة والعمـل والتملـك          

ورغم أن هذه االتفاقات متثل خطوة إجيابية، فإهنا        . دون اشتراط احلصول على تصريح بذلك     
سيما  تعاون الثنائي، ال  حتدث تأثرياً كبرياً يف مكافحة االجتار، مما يشري إىل ضرورة تعزيز ال            مل

  . جمال محاية حقوق املهاجرين ومنع الشكل االستغاليل للهجرة الذي قد يؤدي إىل االجتار

  التطورات اإلجيابية بعد البعثة  -ثالثاً   
حققت احلكومة تقدماً كبرياً يف التصدي لالجتار باألشخاص، وذلك بعد الزيـارة              -٥٧

فأوالً، استكمل املركز القومي للبحـوث      . ٢٠١٠يل  أبر/القطرية للمقررة اخلاصة يف نيسان    
. ٢٠١٠سـبتمرب   /االجتماعية واجلنائية دراسته الوطنية بشأن االجتار باألشخاص يف أيلـول         

ورغم عدم إتاحة الفرصة للمقررة اخلاصة ملطالعة التقرير الكامل باللغة اإلنكليزيـة، فإهنـا              
. ومظاهر االجتار باألشـخاص يف مـصر  ترحب بنتائج الدراسة اليت تسلط الضوء على اجتاه     

فمثالً، كشفت الدراسة أن عدداً كبرياً من املصريات ُيتجر هبن لغرض االستغالل اجلنـسي              
 ٢٩٤كما أجرى املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية استقصاًء مشـل           . داخل البلد 

نصف هؤالء النـساء    امرأة مصرية من املتهمات مبمارسة الدعارة، وتوصلت الدراسة إىل أن           
وتبني أن معظمهن مطلقات صـغريات      . ضحايا لالجتار لغرض االستغالل اجلنسي التجاري     
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.  سنة، واسُتدرجن بوعود زائفة بتوفري فرص عمل هلـن         ٣٠و ١٥بني  السن يتراوح عمرهن    
وأشارت الدراسة أيضاً إىل أن االجتار باألعضاء البشرية هو أحد أشكال االجتـار بالبـشر               

اء معروفني ومستشفيات معروفـة يف      وتشري الدراسة إىل تورط أطب    . انتشاراً يف مصر  األكثر  
 ٥ ٠٠٠أحيان كثرية يف عمليات نزع األعضاء البشرية، وإىل أن مثن األعضاء يتراوح مـن               

تتلـق    مل ورغم ترحيب املقررة اخلاصة بنتائج الدراسة، فإهنا      .  جنيه مصري  ١٢٠ ٠٠٠ إىل
اتبعها املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائيـة يف اختيـار          معلومات عن الطريقة اليت     

وتأمل املقررة اخلاصة أن تعزز     . املستجوبني وعن األسئلة اليت ُوجهت إليهم يف إطار الدراسة        
احلكومة تعاوهنا مع الفريق القطري لألمم املتحدة عند إجراء أية دراسة متابعة هتدف إىل مجع               

  .املة عن اجتاه االجتار باألشخاص يف مصربيانات وإحصاءات دقيقة وش
ثانياً، أنشأت وزارة األسرة والسكان، باالشتراك مع املنظمة الدولية للـهجرة، داراً              -٥٨

ميثل   ما، وهو٢٠١٠أغسطس /إليواء النساء ضحايا االجتار يف منطقة السالم بالقاهرة يف آب      
ويتـاح االلتحـاق بـاملركز      . يفخطوة مهمة حنو احترام حق األشخاص املتجر هبم يف التعا         

لضحايا االجتار من املصريات وغري املصريات، ويديره موظفون تلقوا تدريباً مـن املنظمـة              
وتأمل املقررة اخلاصة أن    . الدولية للهجرة يف جمال تقدمي املساعدة النفسية وإدارة دور اإليواء         

هبم، من أجـل ضـمان تقـدمي        ُينشأ مستقبالً مزيد من دور اإليواء للرجال والفتيان املتجر          
  .مساعدة شاملة جلميع فئات األشخاص املتجر هبم

 خطة العمل الوطنيـة األوىل      ٢٠١٠ديسمرب  /وأخرياً، أطلقت مصر يف كانون األول       -٥٩
 ٢٠١١يناير  /وتنفذ هذه اخلطة على مدى سنتني، من كانون الثاين        . ملكافحة االجتار يف البشر   

ترتكز على أربعة أهداف، هي منع االجتار، ومحاية اجملتمـع          ، و ٢٠١٣يناير  /إىل كانون الثاين  
. واألشخاص املتجر هبم، ومقاضاة املتجرين باألشخاص، ومشاركة خمتلف أصحاب املصلحة         

وضع إجـراءات    )أ: (وأشادت املقررة اخلاصة بأهداف خطة العمل، اليت تشمل فيما تشمل         
إنشاء مراكز قانونية بكليـات      )ب(؛  ٢٠١٢لتحديد املتجر هبم وآلية وطنية لإلحالة يف عام         

 هوبكرت هبدف تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص املتجـر         زاحلقوق بالتعاون مع جامعة جون    
تنفيذ برامج مدرة للدخل خالل فترة مخس سنوات، بالتعـاون مـع الـصندوق               )ج(هبم؛  

  . االجتماعي للتنمية

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   

  جاتاالستنتا  -ألف   
ة اخلاصة مبا أحرزته حكومة مصر من تقدم يف مواجهة ظاهرة االجتار            رتشيد املقر   -٦٠

جتلى يف إنشاء اللجنة التنسيقية الوطنية ويف التطـورات التـشريعية     ما باألشخاص، وهو 



A/HRC/17/35/Add.2 

GE.11-12915 24 

ويتمثل أبرز اإلجنازات يف اختاذ اللجنة التنـسيقية        . املهمة اليت شهدهتا السنوات األخرية    
 القيادة يف سن قانون االجتار بالبشر الذي ميثل خطوة أساسـية ومهمـة يف               الوطنية زمام 

وفيما يتعلق باألطفال، تعترب وزارة األسرة والسكان       . جهود مكافحة االجتار باألشخاص   
" املؤقت"نصرياً قوياً حلقوق الطفل، كما أهنا تؤدي دوراً رئيسياً يف التوعية مبسألة الزواج              

سيما يف    ال تعاوهنا مع املنظمات الدولية،   حكومة مصر   كما كثفت   . للفتيات" املومسي"أو  
وعلى الصعيدين الدويل واإلقليمـي، عـززت       . جمال بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون     

احلكومة دورها البارز كدولة ملتزمة مبكافحة االجتار باألشخاص، وذلـك مبـشاركتها            
  .ر باألشخاصالفعالة يف املناقشات واملداوالت املتعلقة باالجتا

يزال ينبغي التصدي للتحديات األساسية كي ميكن حتقيق النجاح          ومع ذلك، ال    -٦١
يف مكافحة االجتار باألشخاص واحترام ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص املتجر           

جـديرة باالهتمـام   التاليـة   وترى املقررة اخلاصة أن التحديات القائمة يف اجملاالت         . هبم
مجع بيانات دقيقة وشـاملة عـن       : حكومة مصر جراءات الفورية من جانب     العاجل واإل 

االجتار باألشخاص، وإجراء حتليل دقيق الجتاه األشكال املختلفة لالجتار؛ إنشاء آليـات            
مناسبة لتحديد األشخاص املتجر هبم وإحالتهم؛ إنشاء البنية التحتية واخلدمات الكافيـة            

 املتجر هبم؛ تنفيذ التـدابري الراميـة إىل التـصدي           واملناسبة لتلبية احتياجات األشخاص   
سيما حقوق العمل املكفولة      ال لألسباب اجلذرية لالجتار؛ محاية حقوق العمال املهاجرين،      

  .للمهاجرين العاملني يف اخلدمة املرتلية

  التوصيات  -باء   
   :مبا يليحكومة مصر استناداً إىل هذه االستنتاجات، توصي املقررة اخلاصة   -٦٢
مواصلة جهودها من أجل مجع بيانات دقيقة وشاملة عن أشكال ومظاهر االجتار              -٦٣

باألشخاص يف البلد، باتباع منهجية فعالة ومناسبة تساعد على رسم صورة دقيقة هلـذه              
على تعزيز تعاوهنا مع    حكومة مصر   ولتحقيق ذلك، حتث املقررة اخلاصة      . الظاهرة املعقدة 

سيما مع   حدة، وعلى إجراء مشاورات مفتوحة ووثيقة معه، ال       الفريق القطري لألمم املت   
  .املنظمة الدولية للهجرة اليت لديها اخلربة والتجربة املناسبتان

ضمان التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية، ومواصلة تعزيزها عن طريق حتديـد              -٦٤
و منـتظم   وينبغي للحكومة رصد خطة العمل وتقييمها على حن       . أساليب للرصد والتقييم  

مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة، ووفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت تـدعو إىل             
  . احترام حقوق األشخاص املتجر هبم

ختصيص موارد كافية للجنة التنسيقية الوطنية، وتعزيز قدرهتا على تنسيق جهود             -٦٥
 املتسقة بشأن مكافحـة     مكافحة االجتار على حنو فعال، وتقدمي التوجيهات االستراتيجية       
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أو وكالة حكوميـة    وطنية  أن تنظر يف إنشاء مكتب ملقررة       مصر  حلكومة  ميكن  و. االجتار
ا وضع وتنفيذ وتنسيق السياسات والربامج الرامية إىل مكافحة االجتـار           ممستقلة يناط هب  

  . باألشخاص
الجتـار  اختاذ وتعديل التشريعات ذات الصلة اليت من شأهنا أن تسهم يف منـع ا               -٦٦

  :وتوصي املقررة اخلاصة، بشكل حمدد، مبا يلي. بالبشر
أن ُيوسع نطاق قانون العمل حبيث يوفر احلماية للعاملني يف اخلدمـة املرتليـة،               •

  املعرضني بشدة يف كثري من األحيان خلطر اإليذاء واالستغالل؛
لية أن ُيعدل كل من قانون العمل وقانون الطفل حبيث حيظران األشكال االستغال    •

  للعمل املرتيل الذي يؤديه األطفال؛
أن ينص قانون العقوبات صراحةً على جترمي العنف املرتكب يف احلياة اخلاصـة،      •

  .بالنظر إىل االرتباط بني االجتار وبني العنف اجلنساين، مثل العنف املرتيل
 تقدمي برامج تدريب شاملة لزيادة املعارف والوعي مبسألة االجتار بالبشر لـدى             -٦٧

سيما الشرطة، وسلطات اهلجرة وحرس احلدود، ومفتـشي          ال مجيع أصحاب املصلحة،  
  . العمل، وذلك بتزويدهم باملهارات الالزمة لتحديد حاالت االجتار على حنو دقيق

الذي يـصل  " املؤقت"أو " املومسي"تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على الزواج       -٦٨
تنظيم محالت  مصر  وينبغي حلكومة   . ت لغرض االستغالل  إىل درجة االجتار بالنساء والفتيا    

حمددة اهلدف لتوعية كل من الضحايا واجملتمعات احملتملني باملخاطر، وتزويـد سـلطات             
إنفاذ القانون باملعارف واملهارات اليت متكنها من مقاضاة ومعاقبة األفراد الذين يرتكبـون         

  .ون االجتار بالبشرجرمية االجتار أو يتورطون فيها، وذلك وفقاً لقان
اختاذ إجراءات لتحديد األشخاص املتجر هبم وإنشاء آلية لإلحالة تكفل إحالتهم             -٦٩

وضع مبادئ توجيهية   مصر  وينبغي حلكومة   . إىل مقدمي اخلدمات املناسبة لتلقي املساعدة     
لتحديد األشخاص املتجر هبم وإحالتهم، وتوزيع هذه املبادئ على مجيع املـسؤولني ذوي             

تصال باألشخاص املتجر هبم، مبن يف ذلك أفراد الشرطة، ومسؤولو اهلجرة، وحـرس             اال
  . احلدود، ومفتشو العمل، واملهنيون الطبيون والصحيون

إنشاء خط هاتفي مباشر على مدار الساعة خمصص لضحايا االجتـار، ومـزود               -٧٠
دمي املساعدة  مبوظفني مدربني على حنو مناسب على حتديد األشخاص املتجر هبم وعلى تق           

أن تكفل قدرة هؤالء املوظفني على التحدث بلغات        مصر  كما ينبغي حلكومة    . الالزمة هلم 
سيما اإلنكليزية واللغات اليت تتحدثها الفئات اليت يكثر االجتار هبا            ال أخرى غري العربية،  

  . مصر، مثل اإلندونيسيني والروسيف 
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الصحفيني على تقدمي التقارير الفعالة     مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل تدريب         -٧١
بشأن حاالت االجتار باألشخاص، بغية نقل معلومات دقيقة عن مظاهر االجتار دون وصم             

  . األشخاص املتجر هبم
تكثيف جهودها من أجل تدريب احملققني والقضاة يف جمال االجتار باألشـخاص              -٧٢

لتحقيق مع املتجـرين ومقاضـاهتم      وأحكام قانون االجتار بالبشر، مبا يعزز قدرهتم على ا        
  . ومعاقبتهم

التعجيل بإنشاء مرافق إليواء مجيع األشخاص املتجر هبم، توفر هلم احلماية مـن               -٧٣
مزيد من الضرر واالستغالل، بغض النظر عن العمر واجلنس واجلنسية والوضع املتعلـق             

  . باهلجرة
دمي الرعاية واخلدمات البدنيـة     تعزيز جهودها احلالية الرامية إىل إنشاء مرافق لتق         -٧٤

والنفسية لألشخاص املتجر هبم، إضافة إىل إنشاء أي نظام آخر قد يكون ضرورياً لتقدمي              
ويف هذا الصدد، توصي املقررة اخلاصة حتديداً بإنـشاء         . هذه اخلدمات، مثل آلية لإلحالة    

امل من املرافق   آلية إحالة دائمة أو مؤقتة يف أقرب وقت ممكن، حبيث يستفاد على حنوٍ ك             
  . املوجودة، مثل وحدة دعم ضحايا االجتار القائمة يف مستشفى البنك األهلي

إنشاء نظام لتقدمي املساعدة القانونية لألشخاص املتجر هبم وفقاً لقانون االجتـار              -٧٥
بالبشر، وتقدمي التدريب للمحامني والعاملني يف الوظائف القانونية املساعدة بشأن مسألة           

  . باألشخاصاالجتار
يف حالة ضحايا االجتار األجانب، العمل على ضمان عدم إعادة هؤالء الـضحايا               -٧٦

تكن اإلعادة طوعية وبعد إجراء السلطات تقييماً للمخاطر يضمن عـدم         مل  ما إىل بلداهنم 
كما ينبغي منح ضحايا االجتار األجانب فترة للتفكري . تعرض سالمتهم للخطر بعد عودهتم

منحهم تصرحياً بالبقاء يف البلد بشكل مؤقت أو دائم يف احلـاالت املناسـبة،              والتعايف، و 
وكذلك تقدمي املساعدة الضرورية لتعافيهم، مثل املأوى املناسـب، واملـشورة الطبيـة             

  . والنفسية، واملساعدة القانونية وغري القانونية
جتار وكذلك تكثيف محالت التوعية اليت تستهدف الفئات املعرضة بشدة خلطر اال   -٧٧

األفراد أو الكيانات اليت هي يف وضع ميكّنها من قطع سلسلة االجتار، مثـل شـركات                
  .السياحة

وضع برامج وقائية شاملة للتوعية مبسألة االجتار بالبشر وملنع سـياحة اجلـنس،               -٧٨
كما ينبغـي حلكومـة     . وذلك بالتعاون مع قطاع السياحة وحتت إشراف وزارة السياحة        

 العاملني يف هذا القطاع على سبل حتديد األشخاص املتجر هبـم وعلـى              أن تدرب مصر  
  . القيام باإلحاالت املناسبة
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التصدي لألسباب اجلذرية لالجتار، مثل الفقر والبطالة واجلهل والتمييز وعـدم             -٧٩
املبـادرات  تنفيـذ   وينبغي للحكومة   . املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك العنف اجلنساين       

ليت من شأهنا أن ختفف بشكل فعال من تأثري العوامل اليت تسهم يف تعرض هذه               والربامج ا 
سيما املبادرات والربامج اليت تستهدف الفئات السكانية األشد تعرضاً           ال الفئات لالجتار، 
  . خلطر االجتار

احترام حقوق اإلنسان املكفولة للمهاجرين ومحايتها وإعماهلا وفقـاً لالتفاقيـة             -٨٠
ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت انضمت إليها مـصر،            الدولية حل 

أن تعـزز   مـصر   ويف هذا الصدد، ينبغي حلكومة      . بوصف هذه االتفاقية أداة ملنع االجتار     
االتفاقات الثنائية القائمة املتعلقة هبجرة العمال، املوقعة مع دول مـصدرة أو مـستقبلة              

أو أن تسعى إىل توقيع     /لعمل املكفولة للعمال املهاجرين، و    للمهاجرين، بغية محاية حقوق ا    
  . اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مصدرة أو مستقبلة للمهاجرين

سيما بالنظر إىل خرباهتا وجتارهبـا    التعزيز الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين،    -٨١
تعـزز   أنر  مصوينبغي حلكومة   . يف مسائل ذات صلة، مثل العنف ضد النساء واألطفال        

جهودها احلالية من أجل تشجيع مشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف وضـع سياسـات         
  .االعتباريف وبرامج ملكافحة االجتار، وأخذ آراء هذه املنظمات 

        


