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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو / أيار٣٠

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق          ٨ة  املاد

  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  مصر: املالحظات اخلتامية    
 ١٦٢٤ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/EGY/1)  ملصر نظرت اللجنة يف التقرير األويل      -١
مـدت  ُت، واع ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٦، املعقـودة يف     )CRC/C/SR.1624انظر الوثيقة   (

انظـر   (٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املعقودة يف    ١٦٣٩املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها      
  ).CRC/C/SR.1639الوثيقة 

  مقدمة    
  ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف لتقريرهـا األويل املقـدم مبوجـب الربوتوكـول                -٢

 .(CRC/C/OPAC/EGY/Q/Add.1)االختياري، وترحب كذلك بردودها اخلطية على قائمة املـسائل        
 يتضمن   ترحب اللجنة باحلوار البناء الذي دار مع الدولة الطرف، فإهنا تأسف ألن الوفد مل              وبينما

كما تأسف بوجـه    . متثيالً من الوزارات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري        
  .التقريراحلريب اللتني شاركتا يف إعداد خاص لغياب وزاريت الدفاع واإلنتاج 

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣
مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف املقدمني مبوجـب            

، وبـشأن التقريـر األويل املقـدم مبوجـب      (CRC/C/EGY/CO/3-4)اتفاقية حقوق الطفـل     
توكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              الربو

  .(CRC/C/OPSC/EGY/CO/1)اإلباحية 
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف   
  :تالحظ اللجنة مع التقدير  -٤

البيان املقدم وقت التصديق ومفاده أن السن الدنيا لاللتحـاق بـالقوات              )أ(  
   سنة؛١٨ملسلحة هو ا

، يف  ١٢٦/٢٠٠٨ املعدل بالقـانون     ١٢/١٩٩٦اعتماد قانون الطفل رقم       )ب(  
، الذي يلزم الدولـة الطـرف   )")٢٠٠٨( قانون الطفل  "باملشار إليه فيما بعد      (٢٠٠٨عام  

احلفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة ساملة آمنة بعيدة عن الرتاعـات املـسلحة،              "بكفالة  
  ؛))ب( مكرر ٧املادة " (راطه يف األعمال احلربيةوضمان عدم اخن

اإلسهام الكبري من جانب الدولة الطرف يف عمليات األمم املتحدة حلفـظ              )ج(  
  السالم املنفذة حالياً يف أفريقيا؛

الدور النشط الذي تضطلع به الدولة الطرف يف جماالت تنسيق السياسات،             )د(  
  . السالم وتسوية الرتاعات يف بلدان املنطقة العربيةوالتدريب وبناء القدرات املتصلة حبفظ

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  الوضع القانوين    
بينما تالحظ اللجنة مع التقدير أن املعاهدات اليت وقعت الدولـة الطـرف عليهـا              -٥

 تكتسب قوة القانون يف تشريعاهتا احمللية، فإهنا تشعر بالقلق ألن الدولة الطـرف مل تـدمج               
  .الربوتوكول االختياري بالكامل يف تشريعها احمللي

 من الربوتوكول االختياري، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى          ٦يف ضوء املادة      -٦
  .إدماج الربوتوكول االختياري بالكامل يف تشريعها احمللي

  التنسيق    
لـف  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الوضوح فيما يتعلق بالكيان احلكومي املك             -٧

باملسؤولية عن تنفيذ الربتوكول االختياري عموماً بعد حل وزارة الدولة لـشؤون األسـرة              
وبالتايل تشاطر اللجنة القلق الذي أعربـت عنـه         . ٢٠١١يناير  /والسكان يف كانون األول   

الدولة الطرف يف ردودها اخلطية ومفاده أن التنسيق الفعال واجلـاد لتنفيـذ الربوتوكـول               
. حتدياً رئيسياً، مبا يف ذلك التنسيق املنـهجي بـني الـوزارات املعنيـة             االختياري يشكل   
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" جهة التنـسيق الوطنيـة    "قومي لألمومة والطفولة بوصفه     تالحظ اللجنة دور اجمللس ال     وبينما
يتعلق ببعض األنشطة املتصلة بالربوتوكول االختياري، فإهنا تشعر بالقلق ألن دور اجمللس            فيما

كذلك تأسف اللجنـة    . ربوتوكول االختياري غري معرف تعريفاً واضحاً     فيما يتعلق بتنسيق ال   
للمعلومات املتعلقة بإشراك جلان محاية الطفولة على مستوى احملافظات واملراكـز واجمللـس             

  .القومي حلقوق اإلنسان يف جهود التنسيق
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعيني كيان حكومي يكلف مبسؤولية إمجالية عن              -٨
فيذ الربوتوكول االختياري وأن تستحدث آلية مؤسسية للتنسيق الفعال بني الوزارات           تن

وتوصي اللجنة الدولة . وغريها من الكيانات احلكومية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري
الطرف بأن تقوم بشكل خاص بتعزيز التنسيق بني اجمللس القومي لألمومـة والطفولـة،              

، )إدارة شـؤون الالجـئني    ( احلريب، والداخلية، واخلارجية     ووزارات الدفاع، واإلنتاج  
كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن املـشاركة اجلـادة          . والتعليم، والعدل، واإلعالم  

  .للجان املعنية حبماية الطفولة يف جهود التنسيق

  النشر والتوعية    
 وشبكة الشباب   تالحظ اللجنة اجلهود اليت يبذهلا اجمللس القومي لألمومة والطفولة          - ٩

االختياري، وال سيما من خالل وضـع منـاهج         التابعة له من أجل التوعية بالربوتوكول       
للتوعية، والتثقيف يف جمال التربية الوطنية والتـدريب علـى االتفاقيـة والربوتوكـولني              

وبالرغم من هذه اجلهود، تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف          . االختياريني امللحقني هبا  
 تتخذ تدابري حمددة اهلدف للترويج للربوتوكول االختياري ونـشره بـني اجلمهـور يف           مل

كما ترى أن اجمللس القومي     . عمومه، واألطفال بوجه خاص، والوكاالت احلكومية املعنية      
لألمومة والطفولة رمبا يفتقر إىل املوارد الالزمة لنشر الربوتوكول االختياري والتوعية بـه             

  .على حنو فعال
 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بـأن        ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      -١٠

تكفل الدولة الطرف نشر املبادئ واألحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري على نطاق            
واسع يف أوساط عامة اجلمهور، واألطفال والسلطات املركزية واحملليـة ذات الـصلة،             

جنة بأن ينظر اجمللس القومي لألمومة والطفولة يف إمكانيـة          وحتقيقاً هلذه الغاية، توصي الل    
إنشاء وحدة خاصة أو جهة تنسيق للربوتوكول االختياري وأن تزودها باملوارد التقنيـة             

  .والبشرية واملالية الالزمة

  التدريب    
تالحظ اللجنة أن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل مدرجة يف التدريب يف الكليـة               - ١١

ت الشرطة ويف الدورات التدريبية السابقة لنـشر األفـراد العـسكريني            العسكرية وكليا 
ويف حني أن اللجنة تالحـظ أيـضاً        . عمليات حفظ السالم كخطوة اجيابية    املشاركني يف   
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املعلومات املقدمة من الوفد ومفادها أن الربوتوكول االختياري يشكل أيضاً جـزءاً مـن              
دود، وأفراد الشرطة والقضاة، فهي قلقة      تدريب عناصر حفظ السالم فضالً عن حرس احل       

ألن الربوتوكول االختياري قد ال يكون مدرجاً بشكل حمدد يف مناهج التدريب املخصصة             
ويساور اللجنة قلق خاص ألن التدريب على محايـة         . للعسكريني وموظفي إنفاذ القانون   

. ياري غري كاف  حقوق األطفال يف الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك على الربوتوكول االخت          
كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل التوعية والتثقيف والتدريب بشكل منـهجي             
فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري من أجل املسؤولني العسكريني العاملني يف جمال التجنيد            
 فضالً عن املدعني العامني، واملسؤولني عن اهلجرة، واملوظفني املكلفني بتحديـد مركـز            

ملتمسي اللجوء والالجئني وبتقدمي املساعدة هلم، وأعضاء اللجان املعنية حبمايـة الطفـل،    
  .واألخصائيني االجتماعيني

  : اللجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي  -١٢
إدراج الربوتوكول االختياري يف مناهج تتناول حقوق اإلنسان وحقوق           )أ(  

  ة وموظفي إنفاذ القانون؛الطفل يف برامج تدريبية ألفراد القوات املسلح
وضع برامج تثقيفية وتدريبية منتظمـة بـشأن أحكـام الربوتوكـول              )ب(  

االختياري جلميع الفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال ومن أجلهم، وخباصة يف             
أوساط املسؤولني العاملني يف جمال التجنيد، والقضاة واملدعني العامني، ومسؤويل اهلجرة،           

فني العاملني مع ملتمسي اللجوء والالجئني، وأعضاء اللجان املعنية حبماية الطفـل            واملوظ
  .واألخصائيني االجتماعيني

  البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحصاءات بشأن الكثري من اجملاالت املـشمولة              -١٣

طوعـاً يف   بالربوتوكول االختياري، وخاصة عدد األشخاص دون سن الثامنة عشر اجملندين           
القوات املسلحة التابعة للدولة الطرف، وعدد األطفال امللتحقني مبدارس عسكرية والالجـئني            

  . فيهوملتمسي اللجوء من األطفال الذين شاركوا بالفعل يف نزاع مسلح أو قد يكونوا شاركوا
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات املتعلقـة جبميـع               -١٤
االت ذات الصلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري، واستخدام املعلومات واإلحـصاءات       اجمل

اليت يتم مجعها كأساس لوضع سياسات وبرامج شاملة يف جمال محاية األطفـال املتـأثرين               
وتوصي اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة منظمـة         . برتاع مسلح ومشاركني فيه   

  .يف هذا الصدد) فاليونيسي(األمم املتحدة للطفولة 
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  التجنيد اإللزامي  -ثالثاً   
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهـه              -١٥

الذي يلزم الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم جتنيد أي طفل أو إشراكه            
وتالحظ اللجنة أنه وفقـاً لقـانون   . )٢٢ من املادة ٢الفقرة (بشكل مباشر يف أعمال قتالية      

أن اخلدمة العسكرية ملدة ثالث سنوات إلزامية للـذكور          ) ١٩٨٠(١٢٧اخلدمة الوطنية رقم    
وبرغم ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق مبا إذا            .  سنة ٣٠ و ١٨ما بني   

باشـرة يف األعمـال     كان األشخاص دون سن الثامنة عشر ممنوعني صراحة من املشاركة امل          
" األعمال القتاليـة  "ل ويف هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف           . القتالية

وبينما تالحظ اللجنـة أن الطلبـة يف املـدارس          . يف التشريع الداخلي  " املشاركة املباشرة "و
 حالـة   العسكرية غري مصنفني كأفراد يف القوات املسلحة وال ميكن استدعاؤهم للخدمة يف           

، فإهنا قلقة ألن ذلـك      )٢٠٠٨( من قانون الطفل     ٩٦نشوب أعمال قتالية استناداً إىل املادة       
  .يؤدي إىل محاية قانونية غري كافية من التجنيد

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطـرف تـشريعها الـداخلي وإجراءاهتـا              -١٦
 سن الثامنة عشر ال يشاركون      العسكرية لضمان أن أفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا        

ويف هـذا   .  من الربوتوكول االختياري   ١بشكل مباشر يف األعمال القتالية وفقاً للمادة        
" املشاركة املباشـرة "الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف تعريفاً ملفهومي     

  .يف التشريع الداخلي ذي الصلة" األعمال القتالية"و

  التجنيد الطوعي    
بالرغم من تصريح الوفد بأن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة لألشـخاص دون               -١٧

سن الثمانية عشر حمظور مبوجب القانون الداخلي، تالحظ اللجنة البيان الذي قدمته الدولـة              
الطرف لدى التصديق على الربوتوكول االختياري يفيد بأن سن السادسة عشر هـو احلـد               

الً بـه ومت تأكيـده يف       و يف القوات املسلحة، وهو ال يزال معم       األدىن لسن التجنيد الطوعي   
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عمـا إذا كانـت   . الردود اخلطية للدولة الطرف  

موافقة آباء أو أوصياء الطفل على التجنيد الطوعي إجبارية ومنصوص عليها بشكل حمدد يف              
 تسجيل املواليد وغري ذلك من أشـكال توثيـق          وبالنظر إىل الصعوبات املواجهة يف    . القانون

اهلوية يف الدولة الطرف، وخاصة بالنسبة ألطفال الشوارع، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء         
  .الصعوبات اليت تالقيها السلطات احلكومية يف حتديد السن احلقيقية للمجندين

املتحدة علمـاً دومنـا     تناشد اللجنة الدولة الطرف أن حتيط األمني العام لألمم            -١٨
تأخري ال مربر له باحلكم اجلديد الذي استحدثته يف قانوهنا احمللي وحيدد احلـد األدىن                أي

لسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة بثمانية عشر سنة، وبإحالله حمل البيان القـائم              
 اللجنة  وتوصي.  من الربوتوكول االختياري   ١الذي قدمته الدولة الطرف يف إطار املادة        

الدولة الطرف عند جتنيد متطوعني مل يبلغوا سن الثمانية عشر بعد، بأن تعطى األولويـة               
  .وإذا مل يتسن حتديد سن املتطوع، فال جيوز قبوله يف القوات املسلحة. هم أكرب سناً ملن
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  املدارس العسكرية    
، مبا يف ذلك   )٣٠(تالحظ اللجنة العدد الكبري للمدارس العسكرية يف الدولة الطرف            -١٩

واملدارس العسكرية اخلاضعة لإلشراف املـشترك بـني وزاريت         " مدارس الرياضة العسكرية  "
اخلاص بإنشاء املدارس   ) ١٩٨٢(٢٢وتشعر اللجنة بالقلق ألن القانون رقم       . التعليم والدفاع 

 سنة أن يلتحقـوا بـبعض       ١٥ و ١١الفنية العسكرية األساسية جييز لألطفال البالغني ما بني         
 شـريطة أن    - سـنة    ١٥ بالرغم من أن احلد األدىن لسن القبول هو          -املدارس العسكرية   

ويف هذا الصدد، يساور اللجنـة عميـق        . يكونوا قد حصلوا على التعليم املدرسي االبتدائي      
وبينمـا  . القلق إزاء نقص البيانات املتعلقة بعدد وسن األطفال امللتحقني باملدارس العسكرية          

نه ميكن للجان املعنية حبماية الطفل أن تتخذ إجراءات قانونية وأن تبلغ عـن              تالحظ اللجنة أ  
، فهي مع ذلك تأسف لعدم وجود معلومـات         )١٨٢(٢٢االنتهاكات ألحكام القانون رقم     

بشأن إمكانية وصول األطفال امللتحقني باملدارس العسكرية إىل آليات مـستقلة للـشكاوى       
اً املعلومات اليت تفيد بأن األطفال امللـتحقني مبـدارس          وبينما تالحظ اللجنة أيض    .والتحقيق

عسكرية يدرسون مناهج التعليم العام، فإهنا تعرب عن قلقها ألن هناك احتمال أال يكـون               
  .هناك حظر على استخدام األسلحة النارية يف املدارس العسكرية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٠
جلميع املدارس العسكرية اخلاضعة لواليتها     االضطالع باستعراض شامل      )أ(  

  بغية ضمان امتثاهلا ألحكام الربوتوكول االختياري؛
اخلـاص بإنـشاء املـدارس الفنيـة        ) ١٩٨٢(٢٢تعديل القانون رقم      )ب(  

العسكرية األساسية وقصر مبوجب نص قانوين االلتحاق باملدارس العسكرية على األطفال           
   سنة أو أكثر، متاشياً مع احلد األدىن لسن االلتحاق؛ةالذين بلغوا مخس عشر

إنشاء نظام تسجيل شامل جلميع التالميذ امللتحقني باملدارس العـسكرية      )ج(  
جيمع بيانات مفصلة حسب اجلنس والسن واخللفية االجتماعية واالقتـصادية واملوقـع            

  اجلغرايف، ويكون هذا النظام مركزياً وجيري رصده على أساس منتظم؛
النظر يف رصد املدارس العسكرية بشكل منهجي ومشترك بـني وزارة             )د(  

التعليم ووزارة الدفاع واللجان املعنية حبماية الطفل لضمان امتثال هذه املدارس ألحكام            
  الربوتوكول االختياري؛

كفالة أن األطفال امللتحقني مبدارس عسكرية لديهم إمكانية وصول مالئمة   )ه(  
  ة للشكاوى والتحقيق وأن لديهم حرية ترك هذه املدارس يف أي وقت؛إىل آليات مستقل

ضمان أن ُيحظر التدريب على استخدام األسلحة النارية يف املـدارس             )و(  
  .العسكرية حظراً واضحاً
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  حقوق اإلنسان وثقافة السالم    
بالرغم من أن اللجنة تالحظ بتقدير أن وزارة التعليم أدرجت موضـوعي الـسالم                -٢١
واطنة يف مناهج املدارس، فهي تأسف ألن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              وامل

الربوتوكول االختياري، غري مدرج يف مناهج املدرستني االبتدائية والثانويـة أو يف برنـامج              
  .تدريب املدرسني

بشأن أهداف التعليم ومتاشـياً  ) ٢٠٠١(١وباإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم    -٢٢
، توصي اللجنة   )٢٠٠٨( من قانون الطفل     ٥٣مع أهداف تعليم الطفل الواردة يف املادة        

الدولة الطرف بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية، مع إشـارة              
كذلك توصي اللجنة بأن تنظـر      . خاصة إىل اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري      

من الربنـامج العـاملي     ) ٢٠١٤-٢٠١٠( املرحلة الثانية    الدولة الطرف يف خطة عمل    
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وأن تعتمدها، مع التركيز على التثقيف يف جمال حقوق              
اإلنسان والتدريب على حقوق اإلنسان من أجل املدرسني واملربني واملسؤولني عن إنفاذ            

  ).A/HRC/15/28انظر (القوانني واألفراد العسكريني 

  احلظر واملسائل املتصلة به  -ابعاً ر  

  اللوائح والتشريعات اجلنائية النافذة    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت وفرها الوفد ومفادها أن التشريع الداخلي جيـرم               -٢٣

جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشر يف القوات املسلحة وكذلك يف اجلماعات املـسلحة              
) ب) (مكـرراً  (٧الحظ اللجنة التزام الدولة الطرف مبوجب املادة        كما ت . غري التابعة للدولة  
بأن تكفل للطفل تنشئة ساملة آمنة بعيدة عن الرتاعات املـسلحة،          ) ٢٠٠٨(من قانون الطفل    

جترم أي شخص بعرض أمـن      ) ١(٩٦وضمان عدم اخنراطه يف األعمال احلربية، وأن املادة         
 وعلى الرغم من ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم         .الطفل أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر       

وجود أحكام حمددة يف تشريع الدولة الطرف حتظر وجترم جتنيد األشخاص دون سن الثامنـة   
  .عشر أو أي انتهاك آخر ألحكام الربوتوكول االختياري

ومن أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال من ِقبـل       -٢٤
قوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف األعمال القتالية توصي اللجنـة            ال

  :الدولة الطرف مبا يلي
تضمني القانون حظراً صرحياً النتهاك أحكام الربوتوكـول االختيـاري            )أ(  

  عمال القتالية؛يتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األ فيما
سكرية وغريهـا مـن التوجيهـات       ضمان أن القوانني والكتيبات الع      )ب(  

  .العسكرية تتوافق مع أحكام وروح الربوتوكول االختياري



CRC/C/OPAC/EGY/CO/1 

GE.11-44195 8 

  الوالية القضائية    
بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت مفادها أنه مبقدور الدولة الطـرف ممارسـة            -٢٥

 تشعر بالقلق واليتها القضائية خارج اإلقليم فيما يتعلق باجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول، فهي    
كما تأسف اللجنة ألن الدولة الطـرف مل        . ألن التشريع الداخلي ال ينص على ذلك صراحة       

  .تصدق بعد على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
توصي اللجنة بأن تنص الدولة الطرف صراحة، يف إطار القـانون اجلنـائي أو                -٢٦

ية خارج إقليمها على األفعال احملظورة مبوجب       خالف ذلك، على ممارستها للوالية القضائ     
الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك جتنيد األطفال يف القوات املـسلحة أو اجلماعـات              

عمال القتالية، إذا كانـت هـذه       املسلحة، أو استغالهلم بإشراكهم على حنو نشط يف األ        
ك صلة وثيقـة    اجلرائم مرتكبة من ِقبل مواطن مصري أو ضده أو شخص له خبالف ذل            

واللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها يف إطار استعراضها الدوري          . بالدولة الطرف 
، توصيها بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة         (A/HRC/14/17/Add.1)الشامل  

  .اجلنائية الدولية دومنا أي تأخري

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -خامساً  

  عتمدة حلماية حقوق الضحايا من األطفالالتدابري امل    
تالحظ اللجنة أن حوايل ثلث الالجئني وملتمسي اللجوء املقيمني يف الدولة الطـرف               -٢٧

هم من األطفال، فقد فر اجلزء األكرب منهم من بلدان متأثرة أو تأثرت يف اآلونة األخرية برتاع                 
القوات املسلحة التابعة للدولة أو من       مت جتنيدهم من ِقبل       أنه مسلح وحيث ُيعرف عن األطفال    

ويف حني أن اللجنة تالحظ بنظرة إجيابية برنامج الدولة الطرف حلمايـة            . ِقبل مجاعات مسلحة  
وإدماج األطفال الالجئني، فهي تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود إحصاءات وبيانـات              

رف وإزاء االفتقار إىل إجـراءات  رمسية بشأن األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني يف الدولة الط        
وتالحظ اللجنـة بقلـق املعلومـات       . لتحديد ضحايا اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري     

قدمها الوفد اليت تفيد بأن وصمة العار املرتبطة باجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختيـاري              اليت
كمـا أن هـذه     . ديد اهلويـة  اليت يعاين منها األطفال الالجئون تشكل حتديات أمام جهود حت         

الظروف تقوض بشكل خطري قدرة الدولة الطرف على تقدمي املساعدة الالزمة مبـا يف ذلـك                
وفضالً عن ذلك تشعر    . إعادة التأهيل البدين والنفسي واإلدماج االجتماعي إىل هؤالء األطفال        

الجئني وملتمسي جلوء   اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث عمليات إعادة قسرية ل           
ومهاجرين قد يكون من بينهم ضحايا جرائم مبوجب الربوتوكول، وإزاء احتمـال أن يوجـد      

. أطفال ضحايا جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري بني األشخاص الـذين متـت إعـادهتم     
غاثـة  وتالحظ اللجنة باهتمام مذكرة التفاهم املوقعة بني اجمللس الوطين لألمومة والطفولة واإل           
  .الكاثوليكية واملتعلقة بالتثقيف يف جمايل السالم والتربية الوطنية لألطفال الالجئني وأسرهم
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 من الربوتوكول االختيـاري،     ٧يف ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة          -٢٨
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

 األطفـال مـن ملتمـسي    تستحدث نظاماً وطنياً جلمع بيانات مجيعأن    )أ(  
  اللجوء والالجئني اخلاضعني لواليتها ولتسجيلهم؛

أن تنشئ آلية لتحديد اهلوية لألطفال، مبن فيهم األطفال ملتمسو اللجوء         )ب(  
والالجئون، الذين شاركوا أو الذين قد يكونوا شاركوا يف نزاع مسلح خـارج الدولـة          

ة حتديد اهلوية هذه مدربني يف جمـال        الطرف، وضمان أن يكون املوظفون املكلفون بعملي      
  حقوق الطفل، ومحاية الطفل ولديهم مهارات إجراء املقابالت؛

أن توفر لألطفال الذين شاركوا أو قد يكونوا شاركوا يف نزاع مـسلح               )ج(  
  املساعدة الكافية من أجل تعافيهم البدين والنفسي وإدماجهم االجتماعي؛

عمليات اإلعادة القسرية لألطفال الذين     أن تقوم على الفور بوضع حد ل        )د(  
حيتمل أهنم كانوا ضحايا للجرائم املذكورة يف الربوتوكـول االختيـاري أو حيتمـل أن               

  يصبحوا ضحايا هلذه اجلرائم إىل بلدان منشأهم؛
 السالم والتربية الوطنية    أن تنفذ مذكرة التفاهم املتعلقة بالتثقيف يف جمايل         )ه(  

  ني وأسرهم؛من أجل األطفال الالجئ
أن تلتمس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون             )و(  

  .الالجئني واليونيسيف يف هذا الصدد

  إلقاء القبض على األطفال واحتجازهم مبوجب قانون الطوارئ    
تالحظ اللجنة إعالن اجمللس األعلى للقوات املسلحة عن اعتزامه رفع حالة الطوارئ،              -٢٩
غري أن اللجنة قلقة ألنه . ٢٠١١، قبل االنتخابات الربملانية املزمع عقدها يف        ١٩٨١ية منذ   السار

القانون رقـم  (ميكن إلقاء القبض على أشخاص دون سن الثامنة عشرة مبوجب قانون الطوارئ    
. جملرد االشتباه يف ارتباطهم جبماعات مسلحة وحتويلهم إىل حماكم عسكرية       ) ١٩٥٨ لعام   ١٦٢

متنح حمكمة أمن   ) ٢٠٠٨( من قانون الطفل     ١٢٢للجنة بقلق يف هذا الصدد أن املادة        وتالحظ ا 
  . سنةةالدولة العليا، يف حاالت استثنائية، الوالية القضائية على أطفال جاوز سنهم مخس عشر

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رفع حالة الطوارئ على حنو ما أشار إليه اجمللس                -٣٠
كما حتث الدولة الطرف علـى مراجعـة قـانون الطـوارئ            . سلحةاألعلى للقوات امل  

من أجل حظر اإلجراءات اجلنائية ضـد       ) ٢٠٠٨(وقانون الطفل   ) ١٩٥٨(١٦٢ رقم
ويف غضون ذلك، تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل           . األطفال أمام احملاكم العسكرية   

اه يف ارتباطـه    التوقف متاماً عن مالحقة أي شخص دون سن الثامنة عشرة جملرد االشـتب            
جبماعة مسلحة وكفالة أال ُيحتجز أي طفل يف احلبس العسكري مبوجب قانون الطوارئ             

  ).١٩٥٨(١٦٢رقم 
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  تصدير األسلحة    
بينما تالحظ اللجنة البيان املقدم من الوفد ومفاده أن مصر مل تقم بتصدير أسـلحة                 -٣١

ء التقارير اليت تفيد بقيام الدولـة       إىل بلدان مشاركة يف نزاع ما، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزا          
الطرف بتصدير أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة إىل السودان حيث مت جتنيد أطفال من قبـل               

ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود         . القوات املسلحة واجلماعات املسلحة   
ف عن األطفـال    معلومات بشأن تشريع حيظر وجيرِّم صراحة جتارة وصادرات األسلحة ُيعر         

وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً ألن       . فيها أهنم شاركوا يف نزاع مسلح أو أهنم يشاركون فيه         
 املتعلقة بالذخائر العنقودية، وبروتوكـول      ٢٠٠٨الدولة الطرف مل تصدق على اتفاقية عام        

رة  ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصو          ٢٠٠١عام  
غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، واتفاقيـة        

 املتعلقة حبظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر           ١٩٨٠ عام
  .أو عشوائية األثر

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢
لتجارة وصادرات األسلحة، مبا يف ذلك األسلحة       ضمان احلظر الصريح      )أ(  

الصغرية واألسلحة اخلفيفة، فيما يتعلق ببلدان ُيعرف عن األطفال فيها أهنم شـاركوا يف              
  نزاع مسلح أو أهنم يشاركون فيه؛

ضمان جترمي األنشطة احملظورة، مبا فيها صنع األسلحة الصغرية واألسلحة   )ب(  
  حفظ سجالت ووضع عالمات على األسلحة النارية؛اخلفيفة واالجتار فيها؛ وضمان 

أجزائهـا  والتصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة الناريـة،           )ج(  
ومكوناهتا والذخرية، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،            

ر أو تقييد استعمال أسـلحة      واالتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية، واالتفاقية املتعلقة حبظ      
  .تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -سادساً  

  التعاون الدويل    
تالحظ اللجنة اإلسهام الكبري للغاية للدولة الطرف ومشاركتها يف عمليات األمم       -٣٣

ة إجيابية وتوصي الدولة الطرف، بصفتها املقـرر        املتحدة حلفظ السالم بوصف ذلك خطو     
، بتشجيع  )٣٤  لجلنة ا (اخلاص للجنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم          

وتعزيز األنشطة املتعلقة حبماية حقوق الطفل يف عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا األمم              
. ة املتصلة بـالربوتوكول االختيـاري    املتحدة وتعزيز تآزر وتنسيق مبادرات األمم املتحد      
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كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاوهنا مع اللجنة الدولية للصليب      
األمحر ومع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة األطفـال والـرتاع املـسلح وأن                

ألمم املتحدة يف   تستكشف املزيد من التعاون مع اليونيسيف وغريها من الكيانات التابعة ل          
  .تنفيذ الربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر  -سابعاً   

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٣٤

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل رئيس الدولـة، واجمللـس األعلـى               
كل من جملـس    (كمة الدستورية العليا، وجملس الدولة، والربملان       للقوات املسلحة، واحمل  

، والوزارات ذات الصلة، والسلطات احمللية، فضالً عن اللجان         )الشورى وجملس الشعب  
املعنية حبماية الطفولة واللجان الفرعية على مستوى كل من احملافظات واملراكز للنظر فيها       

  .اإلجراءاتعلى النحو املناسب واختاذ املزيد من 

  النشر    
توصي اللجنة بأن يكون التقرير األويل والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة                -٣٥

الطرف واملالحظات اخلتامية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة على نطاق واسـع،             
من بينها اإلنترنت، للناس عامة، ومنظمـات اجملتمـع         ) ولكن ليس حصراً  (جبملة وسائل   

، بغيـة إثـارة النقـاش بـشأن         لجمموعات الشباب، والفئات املهنية واألطفا    املدين، و 
  .الربوتوكول االختياري والتوعية به وتنفيذه ونشره

  التقرير املقبل  -ثامناً   
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها         ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٦

 من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري       الدوري املقبل يف إطار االتفاقية املزيد     
  . من االتفاقية٤٤وهذه املالحظات اخلتامية، طبقاً للمادة 

        


