مرفق ( :)9محاور عمل وحدة مكافحة االتجار فى البشر للمجلس القومى لألمومة والطفولة
لاً:المسارًالتنفيذيً:
أوً
 .1إعدادًوانفاذًخطةًوطنيةً:أعدتًالوحدةًخطةًوطنيةًلمكافحةًالتجارًباألطفالًتمًإدراجهاًبالخطةًالوطنيةً
لمكافحةًالتجارًبالبشرًالتيًأعلنتهاًاللجنةًالوطنيةًلمكافحةًالتجارًبالبشرًديسمبرًً0212ومتابعةًتنفيذهاً
بالتنسيق ًمع ًالشركاء ًالفاعلين ًوهم ًاللجنة ًالوطنيةً ،وو ازرات ًالخارجيةً ،والشئون ًالجتماعيةً ،والداخليةً،
والعدلً،والنيابةًالعامةً،والمجتمعًالمدنيً،والمنظمةًالدوليةًللهجرةً.
 ًً.0إقرارًآليةًإحالةًوطنيةً"آليةًاإلحالةًالوطنيةًلمساندةًضحاياًالتجارًبالبشرًالمعتمدةًمنًاللجنةًالوطنيةًلمكافحةً
التجارًبالبشر"ً:وأنشأتًوفقاًللقانونً.0212/46
 ًً.3بناءًالقدراتًواآللياتًالمتخصصةً:تواصلًوحدةًمكافحةًالتجارًبالبشرًالجهودًالتيًبدأتهاًمنذًً0222بالنسبةً
لعمليةًالتوعيةًللقائمينًعلىًإدارةًالعدالةًالجنائيةً(و ازرتيًالداخليةً،والعدلً،والنيابةًالعامة)ًولألطرافًالفاعلةًفيً
المجتمعً(رجالًالدينً،المعلمينً،اإلعالميين)ًوالمتعاملينًمعًالضحاياً(منظماتًالمجتمعًالمدنيًوالعاملينًفيً
مجال ًالصحة)ً .أتت ًهذه ًالدورات ًالتدريبية ًفي ًإطار ًتنفيذ ًالتشريعات ًالوطنية ًوالتفاقيات ًالدولية ًالخاصةً
بمكافحةًالتجارًفيًالبشرً،والتيًتعلىًمنًحقوق ًالضحيةً،كماًتفرضًالتشريعاتًالوطنيةًعقوباتًصارمةً
علىًالجانيًتتناسبًوجسامةًالجريمةً،كماًتأتىًهذهًالدوراتًفيًإطارًتنفيذًخطةًالعملًالوطنيةًالمشارًإليهاً
عاليهً،وًالتيًتستندًإلىًأربعةًمبادئًهيًالمنعً،والحمايةً،والمالحقةً،والمشاركةًويشاركًفىًهذهًاآللياتً
الجهاتًالمعنيةًالجهاتًاآلتيةً:
 القائمينًعلىًإدارةًالعدالةً(و ازرتيًالداخليةًوالعدلًوالنيابةًالعامة)ًعلىًالتنفيذًالفعالًللقانونً.
 األطرافًالفاعلةًفيًالمجتمعً(رجالًالدينً،واإلعالميين)ًلتعريفهمًبدورهمًفيًرفعًالوعيًبمساربًهذهً
الجريمةً.
 المتعاملينًمعًالضحاياًبصورةًمباشرةًمنًمنظماتًالمجتمعًالمدنيًوعاملينًفيًمجالًالصحةًوالتيًتمً
التركيزًفيهاًعلىًسبلًالتعرفًعلىًالضحاياًوتقديمًالخدماتًالجتماعيةًوالصحيةًإليهمً.
 دوراتًتدريبيةًللدبلوماسيينًبإدارةًالسلكًالدبلوماسيًلتأكيدًدورهمًالمحوريًفيًحمايةًالمواطنينًالمصريينً
فيًالخارجًالذينًقدًيقعونًضحاياًلمثلًهذهًالجريمة.
 ًً.6حماية ًوتعافي ًالضحايا ًواعادة ًإدماجهمً :قامت ًالوحدة ًبتشجيع ًمؤسسات ًالمجتمع ًالمدني ًعلي ًالتشبيك ًمنً
خاللًتدريبًماًيفوق ًعنًً 122أخصائيًمنًً 62جمعيةًأهليةًعليًمستويً ًً 5محافظاتًفيًمجالًتعافيً
واعادةًتأهيلًالضحاياً،أثمرًعنًتشكيلًتحالفًوطنيًللجمعياتًاألهليةًلمكافحةًالتجارًبالبشرًبرئاسةًمركزً
قضاياًالمرأةًالمصريةً،ولدعمًخدماتًإعادةًالتأهيلًوالدمجًتمًأنشاءًعدةًدورًلتقديمًخدماتًحمايةًواعادةًتأهيلً
الضحايا ًنفسيا ًواجتماعيا ًوصحياً ،واعادة ًتأهيل ًاألطفال ًبالتعاون ًمع ًهيئة ًفيس ًالبلجيكية ًوالمنظمة ًالدوليةً
للهجرةًوهيئةًاإلغاثةًالكاثوليكيةًوجمعيةًالحريةً.
 ًً.5قواعدًالبياناتً:نجحتًالوحدةًفيًوضعًقاعدةًبياناتًمصنفةً،وفقا ًللعمرًوالجنسًوالموقعًالجغرافيًوالخلفيةً
الجتماعيةًوالقتصاديةً،ووفرتًالنيابةًبياناتًتتعلقًبالضحاياًسواءًالمتعلقةًبقضاياًالتجارًبالبشرًالتيًتمً
معاقبةًالجناةًفيهاً،أوًالمنظورةًأمامًالنيابةًالعامةًفيًإطارًالجرائمًالمصنفةًوفقاًلالتفاقياتًالدوليةًوالتشريعاتً
الوطنيةً،كماًتمًإجراءًدراساتًفيًمحافظاتً(ًالجيزةً،وأسيوطً،وأسوانً،واألقصرً،وقنا)ً،وجاريًتنفيذًدراسةً
فيًمحافظةًالفيومً،تتضمنًتحليلًنوعيًوكميًبشأنًاألسبابًالجذريةًوراءًتفشيًكافةًالجرائمًالمشارًإليهاً
سابقًاً.
 ًً.4جهود ًمنع ًالعمالة ًالقسرية ً(مبادرة ً" ًالعمل ًالالئق ًلعمال ًالمنازل ًلسيما ًاألطفال ًوالنساء") ًحيث ًتم ًتشكيلً
مجموعةًعملًوطنيةًتضمًفيًعضويتهاًاللجنةًالوطنيةًالتنسيقيةًلمكافحةًالتجارًبالبشرً،و ازرةًالقويًالعاملةً،
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والمنظمة ًالدولية ًللهجرةً ،وكيان ًاألمم ًالمتحدة ًللمرأةً ،ومؤسسة ًالشهابً ،ومؤسسة ًقضايا ًالمرأة ًالمصريةً،
والئتالفًالوطنيًلمكافحةًالتجارًبالبشرًً
 ًً.7محورًرفعًالوعيًوتنشيطًآلياتًاإلبالغًبهدفًرفعًالوعيًبإضرارًالحججًاألساسيةً،التيًاستخدمهاًأربابً
العملًلتبريرًسلوكهمًالستغالليًوالعدوانيًعليًالخادماتً،وتعزيزًدورًاإلعالمً،والمجتمعًالمدنيًفيًتحريكً
المجتمعًلمساندةًهذهًالقضيةً،وتنفيذًحمالتًللتوعيةً،وخططًعمليةًلتحسينًسلوكًأصحابًالعملًبعيدًاًعنً
المتغيراتًالتشريعيةً،وذلكًلتغييرًالعديدًمنًالمفاهيمًالخاطئةًواألفكارًالمسبقةًعنًخادماتًالمنازلً،والنوعً
المقبولًمنًسلوكًصاحبًالعملً،وتوعيةًالخادماتًأنفسهنًبآلياتًاإلبالغًوالجهاتًالمعنية.
 ًً.2محورًالمالحقةً،منًخاللًفرضًعقوباتًعليًالمسيئينًمنًأصحابًالعملًواجبارهمًعلىًدفعًالغراماتً،
واإلعالنًعنًهذهًالعقوباتًمنًأجلًإيصالًالرسالةًبأنًمثلًهذاًالسلوكًغيرًمقبولً.
ثانيًاً:المسارينًالترويجيًوالتشريعيً:
 ً.1نشر ًالتشريعات ًواألدبياتً :طباعة ًالتشريعات ًالوطنية ًواصدار ًأدلة ًاسترشادية ًللقائمين ًعلى ًإعمال ًالقانونً
لمكافحةًالتجارًفيًالبشرً،وسبلًالتعرفًعليًالضحاياًبالتعاونًمعًالمنظمةًالدوليةًللهجرةًوتمًتعميمهًعلىً
و ازراتًالعدلًوالنيابةًوالداخليةً،وو ازرةًالشئون ًالجتماعيةً،ومركزًالبحوثًالجتماعيةًوالجنائيةً،وو ازرةًالتربيةً
والتعليمً ،والمحافظاتً ،ويشرح ًالدليل ًماهية ًجرائم ًالتجار ًبالبشر ً"األطفال ًوالنساء" ًوفقا ًللتشريعات ًالوطنيةً
والدوليةً،ويوضحًأشكالًالجريمةًووسائلًارتكابهاًويشملًتعريفاتًللضحيةًوللجانيًويفرقًبينًجريمةًالتجارً
فيًالبشرًوالجرائمًالتيًقدًتتالمسًمعهاًمثلًجريمةًتهريبًالمهاجرينً.ويوضحًللقائمينًعلىًإعمالًالقانونً
سبلًالتنفيذًالفعالًللقانونًويعرفهمًبالمسؤولياتًالتيًتقعًعلىًالدولةًومؤسساتهاًسواءًوفقاًلاللتزاماتًالتعاقديةً
أوًتلكًالمترتبةًعلىًالتشريعًالوطنيً،ويركزًالدليلًعلىًمبادئًحقوقًاإلنسانًفيؤكدًضرورةًألًتؤثرًإجراءاتً
مكافحة ًالتجار ًفي ًالبشر ًتأثي ار ًسلبيا ًفي ًحقوق ًاإلنسان ًوكرامة ًاألشخاص ًوبصفة ًخاصة ًحقوق ًضحاياً
التجارًفيًالبشرً،كماًيؤكدًضرورةًإبالءًالعنايةًالشديدةًعندًصياغةًالسياساتًذاتًالصلةًبحيثًلًيترتبً
عليهاًأيًانتهاكًلحقوقًاإلنسانً،ويفردًالدليلًفصالاًكامالاًعلىًكيفيةًتوفيرًالحمايةًللضحاياًوالشهودًوكيفيةً
التعرفًعليهمًوالتعاملًمعهمًوتقييمًالمخاطرًالتيًتحيطًبهمً.كماًيشرحًسبلًتدريبًالمدرسينًعليًتوعيةً
الطلبةًبأنماطًالجريمةً،ودليلًاسترشاديًآخرًلألخصائيينًالجتماعيينًمسئوليًدورًرعايةًالضحايا.
 ًً.0المالحقة ًوانفاذ ًالقانونًً ً :التعاون ًمع ًالنيابة ًالعامة ًلمالحقة ًومعاقبة ًالجناةً ،بما ًساهم ًفي ًتغيير ًالسياساتً
المتعلقةًبضبطًومالحقةًالجناةًتنفيذاًللقانونً،ومساندةًاألطفالًمنهمًللعودةًللمدرسةً،وجاريًاستصدارًدليلًمنً
النيابةًالعامةًيتعلقًبماهيةًالحقوق ًالقانونيةًواإلداريةًللمجنيًعليهمًالواجبًتبصيرهمًبهاًبوصفهمًمعفيينًمنً
المسائلةًالقانونيةً،وأهميةًالتقدمًطوعيةًلمساعدةًالسلطاتًلمكافحةًالجريمةًوفقاًلماًوردًبالبابًالخامسًوعليً
وجهًالخصوصًالموادًً،00وً،03وً،06وجاريًتحديدًنقاطًاتصالًدائمةًمنًشأنهاًتسهيلًسبلًحصولً
الضحاياًمنًالمصريينًوغيرًالمصريينًعليًحقوقهمً،بالتنسيقًمعًالنيابةًالعامةًفيًإطارًقانونيً.
ً.3التعاونًاإلقليميًمعًجامعةًالدولًالعربية :فيًإنفاذًالخطةًالعربيةًلمكافحةًالتجارًبالبشرًلسيماًاإلدارةًالقانونيةً
"الوحدةًالتنسيقيةًلمكافحةًالتجارًبالبشر"ً،حيثًتقومًالوحدةًبتدريبًفريقًعملًالجامعةً.
ً -6تعريف ًالتجار ًبالبشرٌ :يعرف ًالتجار ًبالبشر" ًاألطفال ًوالنساء" ً ًوفقا ًللقانون ًً 46لسنة ًً 0212وبروتوكولً
الًالمدنيةً،والقانون ًرقمًً 5لتنظيمًزرعًاألعضاءًعليًانً
ً
باليرموً،وقانون ًالطفلًالمعدلً،والعقوباتً،واألحو
التعامل ًفي ًبشر ًبغرض ًالستغاللً ،بواسطة ًالختطاف ًأو ًالحتيال ًأو ًالخداعً ،أو ًاستغالل ًالسلطةً ،أوً
استغاللًحالةًالضعفًأوًالحاجةًبوضعهًتحتًالسيطرةً،وتحديدًحركتهً،واجبارهًعليًالعملًالقسريً،أوًالقيامً
بأفعالًغيرًمشروعهًمقابلًالتربحً،وًالحصولًعليًمنفعةًماليةًأوًمكافأةً،وذلكًمنًقبلًفردً،أوًعصابةً
منظمةًعليًالصعيدينًالداخليًأوًالعابرًللحدودً.وقدًوسعًالمشرعًالمصريًتعريفًالتجارًبالبشرً،ليتضمنً
أنواعا ًعديدةًمنًالستغاللًتتغيرًوتتالحقًسريعا ًنظ ارًآلنًطبيعةًجريمةًالتجارًبالبشرً،طبيعةًفريدةًفهيً
جريمةًمتعددةًالجوانبًتتشابكًأطرافهاًوتتعددً،وتتفاقمًفيًظلًالكوارثًالطبيعيةًوالحروبً،والتغيراتًالسياسيةً
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واألمنية ًوالقتصاديةً ،وما ًيصاحبها ًمن ًفقر ًوبطالةً ،وسيولة ًأمنية ًتزيد ًمن ًمعدلت ًالجريمةً ،ناهيك ًعنً
التطورًالهائلًفيًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًً.
ً-5تعريفًبيعًاألطفالً:إنًتعريفًجميعًحالتًبيعًاألطفالًوحظرهاًوفقاًللمادةًً091منًقانونًالعقوباتً،والمادةً
ً114مكر ارً(أ)ًمنًقانونًالطفلً،والبروتوكولًالختياريًلتفاقيةًحقوقًالطفلًحولًبيعًاألطفالًواستغاللهمًفيً
الدعارةًواألعمالًاإلباحيةًوانًكانًمشابهاًلمفهومًالتجارًبالبشرًإلًأنهًليسًنفسهً،حيثًإنًالتجارًيتضمنً
تجنيدًالطفلًمنًقبلًالمتاجرينً،ونقلهً،أوًتنقيلهً،أوًإيوائهًأوًاستقبالهًبغرضًاستغاللهً،والمختلفًهوًأنهًفيً
أيًمرحلةًمنًمراحلًالتجارًيمكنًأنًيباعًالطفلً،أوًلًيباعً،بمعنيًأنًالبيعًليسًعنص ارًأساسياًفيًعمليةً
التجارًبالطفلًوالتيًتتطلبًأنًيقترنًبيعًاألطفالًبأيًفعلًأوًتعاملًيتمًبمقتضاهًعرضً،أوًتسليمً،أوًقبولً
طفلً،بأيًطريقةًكانتًمنًجانبًأيًشخصًأوًمجموعةًمنًاألشخاصًإلىًشخصًآخرًلقاءًمكافأةًأوًأيً
شكلًآخرًمنًأشكالًالعوض؛ًلغرضًمنًاألغراضًاستغاللهًجنسيا ًأوًنقلًأعضاءه؛ًأوًتسخيرهًفيًالعملً
القسري؛ًأوًاستخدامًالطفلًفىًأنشطةًجنسيةًلقاءًمكافأةً،أوًأيًشكلًآخرًمنًأشكالًالعوض؛ًأوًاستغاللً
األطفالًفيًالموادًاإلباحيةً،بأيًوسيلةًكانتً،يمارسًممارسةًحقيقيةًأوًبالمحاكاةًأنشطةًجنسيةًصريحةًأوً
أيًتصويرًلألعضاءًالجنسيةًللطفلًإلشباعًالرغبةًالجنسيةًأساساً،أوًإنتاجًأوًتوزيعًأوًنشرًأوًاستيرادًأوً
تصديرًأوًعرضًأوًبيعًأوًحيازةًموادًإباحيةًمتعلقةًبالطفل؛ًأوًعرضًأوًتأميـنًأوًتدبيـرًأوًتقديمًطفلً
لغرضًاستغاللهًفــيًالبغاء؛ًأوًالقيامً،كوسيطً،بالحفزًغيرًالالئقًعلىًإقرارًتبنيًطفلًوذلكًعلىًالنحوًالذيً
يشكلًخرقا ًللتشريعاتًالوطنيةًالواجبةًالتطبيقًبشأنًالتبني؛ًأوًأيًمحاولةًترميًلرتكابًأيًمنًاألفعالً
المذكورةًأعالهًأوًالتواطؤًأوًالمشاركةًفيًأيًمنهاًداخلًالبالدًأوًعبرًالحدودً،حتىًإذاًلمًتتمًالجريمةًً.
ً
ً
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