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  أهداف وخطة الزيارة  -أوالً 
نية باالتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة        قامت املقررة اخلاصة املع     -١

 بناء علـى    ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢١ إىل   ١١، بزيارة مصر يف الفترة من       جوي نغوزي إيزيلو  
وكان اهلدف الرئيسي من البعثة هو دراسة مجيع أشكال االتِّجار باألشخاص           . دعوة احلكومة 

 توصـيات إىل احلكومـة ملكافحـة هـذه          اليت ميكن أن تكون سائدة يف البلـد وتقـدمي         
  .املتنامية الظاهرة

وحتقيقاً لتلك الغاية، زارت املقررة اخلاصة القاهرة، واحلوامدية، واالسكندرية وشرم            -٢
واجتمعت املقررة اخلاصة بوزير القوى العاملة واهلجرة ووزير األسرة والسكان فضالً           . خالشي

 اخلارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة       عن املسؤولني الرفيعي املستوى يف وزارة     
واجتمعت أيضاً بأعضاء يف مكتب النائب العـام وجملـس الـشعب،            . التضامن االجتماعي 

باإلضافة إىل عدد من أعضاء املؤسسات القومية، مبا يف ذلك املركـز القـومي للبحـوث                
لس القومي للطفولة واألمومـة     ، واجمللس القومي حلقوق اإلنسان، واجمل     جلنائيةاالجتماعية وا 

كما أجرت حواراً نشطاً مع أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة          . واجمللس القومي للمرأة  
والتقت املقررة اخلاصة أيضاً مبمثلي األمم املتحـدة والوكـاالت          . ومنع االتِّجار يف األفراد   

مبا يف ذلك حركـة سـوزان   املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية،      
وزارت املقـررة  . مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم، العاملني يف ميدان االتِّجار بالبـشر           

أو املنظمـات   /اخلاصة مآوي للنساء املضروبات وأطفال الشوارع اليت تديرها احلكومـة و          
  .احلكومية غري
وهنا أثناء الزيارة، وكذا وتود املقررة اخلاصة أن تشكر حكومة مصر على دعوهتا وتعا  -٣

وتود املقررة اخلاصة أيضاً أن تشكر . على املساعدة اللوجستية اليت قدمها مكتب املنسِّق املقيم    
  .املنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية على مسامهاهتا وُمدخالهتا القيِّمة

  املالحظات واالستنتاجات األولية  -ثانياً   
تزام حكومة مصر وإرادهتا السياسية ملكافحـة االتِّجـار         سلّمت املقررة اخلاصة بال     -٤

باألشخاص، حسبما يتجلى يف تصديقها على بروتوكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة           
وغريه مـن صـكوك حقـوق       ) بروتوكول بالريمو (النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه      

ع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية      اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجي         
ويتجلى التـزام   . حقوق الطفل، واتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

احلكومة السياسي القوي مبعاجلة مسألة االتِّجار باألشخاص يف إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية            
شادت املقررة اخلاصة أيـضاً بالتعـاون       وأ. ٢٠٠٧ملكافحة ومنع االتِّجار يف األفراد يف عام        

الدراسة الفعال بني احلكومة ومنظومة األمم املتحدة على الصعيد الوطين، حسبما يتجلى يف             
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 اجملتمع املصري، وهي دراسة استقصائية وطنية       يف األفراد يف  التِّجار  البحثية الشاملة لظاهرة ا   
. عية واجلنائية بدعم من املنظمات الدولية     يتوىل إجراؤها حالياً املركز القومي للبحوث االجتما      

والحظت املقررة اخلاصة أيضاً بعض مبادرات برامج التدريب اليت تضطلع هبا حالياً املنظمات            
الدولية باالشتراك مع احلكومة، مثل برامج تدريب الربملانيني اليت يضطلع هبا مكتب األمـم              

 تدريبية مدهتا أسبوعان تنظِّمهـا املنظمـة         وحلقة دراسية  ،املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
. ومالحقة مرتكبيهلبشر الدولية للهجرة لوكاالت إنفاذ القوانني بشأن محاية ضحايا االتِّجار با

وعالوة على ذلك، أثنت املقررة اخلاصة على التعاون بني احلكومة واملنظمة الدولية للهجرة،             
يف إطار مستـشفى البنـك      يف األفراد   التِّجار  الذي ُتوِّج بإنشاء وحدة رائدة لدعم ضحايا ا       

ُتكّرس هذه الوحدة جهودهـا لتـوفري الرعايـة والعـالج لـضحايا             و. املصري. األهلي
  .باألشخاص االتِّجار

ورحبت املقررة اخلاصة بعدد من التطورات التشريعية اهلامة، من قبيل اعتماد قانون              -٥
نقـل وزراعـة    ، واعتماد قـانون     ٢٠١٠ريل  أب/نيسان ٢٠مكافحة االتِّجار يف األفراد، يف      

ألعـضاء  اعـة ا  األعضاء البشرية، الذي حيظر االتِّجار باألعضاء البشرية وينظِّم عمليـة زر          
البشرية؛ والتعديالت املُدخلة على القانون اجلنائي بتجرمي االتِّجار باألطفال؛ والتعديالت على         

  . عاما١٨ًات إىل القانون املدين برفع احلد األدىن لسن الزواج للفتي
وإضافة إىل ذلك، أقّرت املقررة اخلاصة بقيادة زوجة رئيس اجلمهوريـة، سـوزان               -٦

مبارك، يف إذكاء الوعي العام وتعبئة احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين على             
وعلمت املقررة اخلاصة بوجـود     . الصعيدين الوطين والدويل يف مكافحة االتِّجار باألشخاص      

برنامج مشجِّع وإبداعي يف كلية احلقوق جبامعة االسكندرية يستهدف توفري خدمات املعونة            
مركز سوزان مبارك اإلقليمـي  وفضالً عن ذلك، فإن . القانونية لضحايا االتِّجار باألشخاص  

الصحية للمرأة ورفاهها، يقدم استجابات حمـددة  لصحة وتنمية املرأة قد أنشأ مركزاً للرعاية       
  .العنف القائم على نوع اجلنس الذين ميكن أن يكونوا عرضة لالتِّجار باألشخاصلضحايا 

وعلى الرغم من التطورات اإلجيابية املذكورة أعاله والتقدم امللحوظ الذي أُحرِز يف              -٧
مكافحة االتِّجار بالبشر، فإن املقررة اخلاصة شعرت ببالغ القلق ألن اجتاه االتِّجار باألشخاص      

 كما أن هناك افتقاراً عاماً إىل الـوعي         ،لقى فهماً جيداً  تيت يتخذها ومظاهره ال     واألشكال ال 
  .واملعرفة بشأن االتِّجار باألشخاص

والحظت املقررة اخلاصة أن عدم وجود بيانات دقيقة عن االتِّجـار باألشـخاص،               -٨
ويف حني  . سيما النساء واألطفال، جيعل من الصعب قياس حجم االتِّجار بالبشر يف مصر            ال

ميكن أن تكون نادرة، فـإن كـْون        اجلودة العالية   أن املقررة اخلاصة ُتدرك أن البيانات ذات        
معظم اجلهات املعنية تصف مصر بأهنا من بلدان املرور العابر، دون تقـدمي أي إحـصاءات                

اً ويف هذا الصدد، رحبت املقررة اخلاصة بالدراسة اليت جيريها حالي. مسانِدة، يبعث على القلق
على الصعيد الوطين املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية والـيت ُيتوقَّـع أن تـسد               
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الفجوات القائمة يف املعلومات اإلحصائية وتقدم مؤشرات على األشكال السائدة لالتِّجـار            
  .بالبشر يف مصر

واستناداً إىل املعلومات املتاحة، وجدت املقررة اخلاصة إن األشكال الشائعة لالجتار             -٩
باألشخاص يف مصر تشمل االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي للفتيات القاصرات عن طريق            

، وعمل األطفال، والتسخري للعمل املرتيل وغريها من أشـكال          "املؤقت"أو  " املومسي"الزواج  
ويساور املقررة اخلاصة القلق بوجه خاص إزاء الظاهرة املتناميـة          . نسي والبغاء االستغالل اجل 

للفتيات املصريات الصغريات لرجال أجانب، الذي يـستخدم        " املؤقت"أو  " املومسي"للزواج  
ومثة دالئل أيضاً تشري إىل أن االجتـار        . أحياناً كستار لتقدمي خدمات جنسية لرجال أجانب      

األعضاء البشرية وأنسجة اجلسم ميكن     بج باإلكراه، والسخرة واالجتار     بالبشر من أجل الزوا   
وعالوة على ذلك، فإن نسبة حدوث      . أن تكون أكثر شيوعاً مما تدل عليه التقديرات اجلارية        

االجتار الداخلي بالبشر تبدو أكثر ارتفاعاً بكثري من نسبة االجتار عرب الوطنية، كما أن انتشار               
  .من تعّرضهم لالجتار باألطفال حملياًأطفال الشوارع يزيد 

وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق أيضاً إزاء االفتقار إىل البنية التحتية واخلدمات املصممة              -١٠
وبينما . حتديداً ملساعدة ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهم، من قبيل املأوي واالتصاالت املباشرة          

ناء اليت حققها اجمللس القومي للطفولة واألمومة       تالحظ املقررة اخلاصة اإلجنازات اجلديرة بالث     
يف إنشاء خط اتصال مباشر لألطفال ومركز للرعاية النهارية ألطفال الشوارع، إال أن هـذه        
اهلياكل األساسية واخلدمات ليست مصممة حتديداً خلدمة ضحايا االجتار بالبشر، الذين قـد             

  .ملعرضني خلطر االعتداءختتلف احتياجاهتم عن أطفال الشوارع أو األطفال ا
والحظت املقررة اخلاصة مع القلق عدم محاية قانون العمل للعـاملني يف اخلدمـة                -١١

املرتلية، وال سيما يف ضوء املعلومات اليت تشري إىل أن هناك عدداً كبرياً من عمـال اخلدمـة        
رة القوى العاملة   ومع أن وزا  . املرتلية الذين ُيتاجر هبم إىل مصر من أجل االستغالل يف العمل          

واهلجرة لديها نظام للتفتيش على العمل من أجل رصد أماكن العمـل، فإنـه ال يـستخدم       
وقد سلّمت السلطات أيـضاً بأنـه       . بصورة كافية لغرض اكتشاف ضحايا االجتار بالبشر      

ميكن إجراء عمليات التفتيش على العمل يف البيوت اخلاصة حيث ُيستخدم عمال اخلدمة              ال
وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق ألن هذا يترك عمال اخلدمة املرتلية، الذين ُيتاجر هبم من              . املرتلية

  . أجل االستغالل يف العمل، خارج نطاق محاية القانون متاماً
وقد أحيطت املقررة اخلاصة علماً بأن اجملتمع املدين ال ُيستشار على حنو كامـل يف                 -١٢

ويف هذا الصدد، الحظت املقررة اخلاصة      . جتار بالبشر وضع السياسات والربامج املناهضة لال    
اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لضمان مشاركة اجملتمع املدين مشاركة فعالة، حسبما يتبـدى يف              

 منظمة غري حكومية إلعطائها ٤٠ مع أكثر من ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولاالجتماع الذي عقد يف 
فراد، واالجتماعني اللذين نظمتهما حركة    معلومات عن مشروع قانون مكافحة االجتار يف األ       

سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم، وهي االجتماعات اليت عبأت ممثلني لـدوائر              
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وشجعت املقررة اخلاصة احلكومة على أن . اإلعمال ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم 
خذ آراءها بعني االعتبار الكامل عند      جتري مزيداً من احلوار مع منظمات اجملتمع املدين وأن تأ         

  . وضع السياسات والربامج املناهضة لالجتار بالبشر، مبا يف ذلك رصدها وتقييمها

  التوصيات األولية   -ثالثاً   
استناداً إىل املالحظات األولية املذكورة أعاله، حثت املقررة اخلاصة احلكومة علـى              -١٣

 املعرفة والوعي باالجتار بالبشر لدى مجيع أصحاب        توفري برامج تدريب شاملة من أجل زيادة      
املصلحة، مبا يف ذلك الشرطة، وحرس اهلجرة واحلدود، واملّدعني العامني واهليئـة القـضائية          
ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها وسائط اإلعالم، بشأن اإلبالغ الفعال وإرسال رسائل عن             

دريب املفتشني على دوائـر العمـل علـى         وعالوة على ذلك، ينبغي ت    . االجتار باألشخاص 
  . باألشخاص االجتارالتعرف على ضحايا عمليات

ويف ضوء القانون اجلديد املتعلق مبكافحة االجتار يف األفراد، أوصت املقررة اخلاصة              -١٤
بأن تضع احلكومة خطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة بشأن مكافحة االجتـار باألشـخاص،       

ستراتيجية ألصحاب املصلحة ومسؤولياهتم، ومؤشـرات قابلـة        حتدد بوضوح األهداف اال   
  . للقياس، وأدوات للرصد والتقييم

وأوصت املقررة اخلاصة أيضاً بأن تنظر احلكومة يف اعتماد وتعديل التشريعات ذات              -١٥
الصلة اليت من شأهنا أن تيّسر منع االجتار بالبشر، من قبيل استحداث تشريع جيـّرم العنـف                 

النظر إىل الصلة بني االجتار والعنف اجلنساين؛ وتعديالت لقانون العمل وقانون الطفل املرتيل، ب
حلظر مساعدة األطفال يف اخلدمة املرتلية وغريها من العمل املرتيل االستغاليل املماثل للعبودية             

  .أو السخرة
وإضافة إىل ذلك، شددت املقررة اخلاصة على أن األمر يتطلب حتـسني املـساعدة                -١٦

املقدمة إىل ضحايا االجتار بالبشر، ال سيما مرافق اإليواء، وأنه ينبغي تدريب مقدمي اخلدمات 
ونظراً إىل أن املآوي القائمة معدة      . تدريباً كافياً على االستجابة بفعالية الحتياجات الضحايا      

.  بالبشر لضحايا العنف املرتيل أو أطفال الشوارع، فإهنا قد تكون غري مناسبة لضحايا االجتار            
، اليت تلزم الدول    "بالريمو" من بروتوكول    ٦ويف هذا الصدد، تشري املقررة اخلاصة إىل املادة         

وعلى نفس املنوال، ينبغي    . األطراف حبماية ضحايا االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة هلم       
ار توفري خطوط اتصال مباشر على الصعيد الوطين لألطفال من أجل االستجابة لضحايا االجت            

  . أو إنشاء خط اتصال مباشر منفصل خيصص لضحايا االجتار بالبشر،بالبشر
ويف الوقت الذي تسلم فيه املقررة اخلاصة باحلاجة إىل احلفاظ على استقالل اجملتمع               -١٧

املدين وحرية العمل كمنافحني عن حقوق اإلنسان، فإهنـا دعـت احلكومـة إىل تعزيـز                
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 سيما بالنظر إىل جتاربه وخربته يف العمل بصدد القـضايا           املشاركات مع اجملتمع املدين، وال    
  .ذات الصلة، مثل العنف ضد املرأة والطفل

وحتقيقاً هلذه الغاية، حثت    . وأخرياً، ركزت املقررة اخلاصة على أمهية جهود الوقاية         -١٨
 املقررة اخلاصة احلكومة على التصدي لألسباب اجلذرية لالجتار بالبشر، من قبيـل الفقـر،             

والبطالة، والتعليم، والتمييز وأوجه عدم املساواة القائمة على نوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك                
  .اجلنساين العنف
وستقدم املقررة اخلاصة تقريرها النهائي عن زيارهتا ملصر وتوصياهتا إىل جملس حقوق              -١٩

  .اإلنسان يف دورته السابعة عشرة

        


