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 مقدمة  -أوالً 

يسر مجهورية مصر العربية رفع تقريرها األويل خبصوص تنفيذ أحكام الربوتوكـول              -١
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد              

 . ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤إلباحية والذي يغطي الفترة من ا

وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد التزامها باملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدوليـة ذات             -٢
الصلة، حيث كانت مجهورية مصر العربية من أول عشرين دولة صدقت على اتفاقية حقوق              

ظـات علـى الربوتوكـول      الطفل ومل يعد لديها أية حتفظات عليها، كما صدقت دون حتف          
وجتدر اإلشارة إىل أن مصر صدقت على كل الوثائق         . ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٢االختياري يف   

الدولية واإلقليمية املعنية حبماية األطفال من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري كما            
 . ١هو موضح يف املرفق 

لرابع املقدم إىل جلنة حقوق الطفل ومل       وإذ حتيل إىل التقرير الدوري اجملمع الثالث وا         -٣
يناقش بعد، تؤكد مجهورية مصر العربية على االهتمام الذي توليه لقضايا الطفولـة، ومـن               

 كأعلى سلطة معنيـة بتنـسيق       ١٩٨٩مظاهره إنشاء اجمللس القومي للطفولة واألمومة عام        
ـ          وق الطفـل كمـا ورد      ومتابعة وتقييم اجلهود الوطنية وختطيط الربامج الالزمة إلنفاذ حق

 أنـشئت وزارة الدولـة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ويف  . باالتفاقية وبروتوكوليها االختياريني  
لألسرة والسكان يتبعها اجمللس تعبرياً عن تنامي اهتمام القيادة السياسية بدعم األسرة ومتكينها      

ـ . من القيام بدورها يف محاية أفرادها وإنفاذ حقوقهم ومن بينهم األطفال           شري التقريـر   وسي
الحقاً وبالتفصيل إىل الدور احملوري الذي تلعبه الوزارة واجمللس بالتعاون مع كافة الـشركاء              
احلكوميني وغري احلكوميني ملكافحة اجلرائم الواردة بالربوتوكول االختياري على مستويات          

 . ضائية للجناةالوقاية واحلماية وتوفري اخلدمات التأهيلية وإعادة دمج الضحايا واملالحقة الق

وعلى الرغم من وجود قضايا حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية يراهـا              -٤
اجملتمع املصري مستحقة لنفس القدر من االهتمام، إال أن مجهورية مصر العربية تويل القضايا              
اليت يشملها الربوتوكول االختياري اهتماماً غري مسبوق انطالقاً من حرصها علـى تنفيـذ              

تزاماهتا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها وليس جمرد كوهنا قضية إنسانية             ال
 .حيركها جتاهها موقف أخالقي رافض هلذه اجلرائم

وتقر مجهورية مصر العربية أن السنوات القليلة املاضية شهدت نقلـة يف االرتقـاء                -٥
االختياريني وخاصةً فيمـا يتعلـق      بتنفيذ حقوق الطفل كما حتددها االتفاقية وبروتوكوليها        

يف سبيل هذا االرتقاء تنتـهج مـصر    . باحلق يف التعليم والرعاية الصحية واحلماية واملشاركة      
تطوير اإلطـار   : منهجية متكاملة وفق منظور االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تقوم على        

 العاملة يف جمال إنفـاذ      التشريعي الذي حيمي حقوق الطفل، توفري تدريبات مستمرة للكوادر        
حقوق الطفل، تنظيم نقاشات جمتمعية ومحالت إعالمية واسعة النطاق للتوعية حبقوق الطفل            
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ورفع الوعي العام هبا، مالحقة املخالفني للقانون وحماكمتهم وتوقيع العقوبة عليهم واإلعالن            
ـ         . عن ذلك هبدف الردع    ة وهيئـات   ويتم ذلك من خالل تعاون وثيق بني اجلهات احلكومي

اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ومبشاركة األطفال أنفسهم، مما أسفر عن تشجيع املـواطنني             
 . واملنظمات األهلية على اإلبالغ عن أية انتهاكات يتعرض هلا األطفال والتحقيق فيها

ولكن ما زالت مجهورية مصر العربية تواجه حتديات على الصعيد الداخلي تتمثـل               -٦
الريف دون السن القانونية، وأطفال      يف   ضايا عمالة األطفال، زواج بعض الفتيات     أمهها يف ق  
ويلزم توضيح أن اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري ال تتم فيهـا علـى              . الشوارع

 . نطاق واسع

يأيت هذا التقرير إمياناً بأمهية رصد اجلهود املبذولة حلماية األطفال من كافة أنـواع                -٧
 .الل، مع ضرورة االعتراف بوجود مشكالت حىت ميكن التصدي هلا بفاعليةاالستغ

 مبادئ توجيهية عامة  - ثانياً  

 عملية إعداد التقرير  -ألف   

 من الربوتوكول االختياري وتأكيداً على مبـدأ        ١٢ من املادة    ١إنفاذاً حلكم الفقرة      -٨
الث والرابع املقدم إىل اللجنـة،      الشراكة الذي اعتمد يف إعداد تقرير مصر الدوري اجملمع الث         

عقد اجمللس القومي للطفولة واألمومة الذي أصبح تابعاً لوزارة الدولة لألسرة والسكان منـذ      
 سلسلة من االجتماعات التشاورية مع أهم املعنيني من خرباء وجهـات            ٢٠٠٩ مارس/آذار

انظـر  (اجلمهورية  حكومية وغري حكومية عاملني يف جماالت ذات صلة ويف أحناء خمتلفة من             
وقد قامت بعض اجلهات املـشاركة يف       ).  للتعرف على املشاركني يف إعداد التقرير      ٢املرفق  

هذه االجتماعات بإمداد اجمللس بأحدث البيانات املتوفرة لديها عن القـضايا املعـين هبـا               
 . الربوتوكول االختياري واليت استخدمها يف إعداد تقرير مصر األويل

احلق يف عدم التمييـز، هيمنـة       (املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل      مراعاة    -باء   
مصاحل الطفل الفضلى، احلق يف احلياة والبقاء والنمو، وحـق الطفـل يف أن              

 )يستمع إليه

تسعى مجهورية مصر العربية عند تنفيذ حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول االختياري    -٩
ة كما أوضحته يف تقاريرها الدورية املقدمـة إىل         أن يتم ذلك استرشاداً بنص وروح االتفاقي      
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وتعمل مصر على أن تنفذ حقوق الطفل بشكل متكامل يعتمد املبـادئ العامـة              . )١(اللجنة
سيـشري  . التشريعات والسياسات العامة والربامج   : لالتفاقية من خالل ثالث مستويات هي     

الربامج الوطنية املعنية مبكافحـة     أما أهم   . التقرير يف حينه إىل التشريعات والسياسات العامة      
 : اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري اليت نفذهتا مصر خالل فترة التقرير فهي

 برنامج التوسع يف املدارس الصديقة للفتيات    

ساهم يف القضاء على التمييز بني الذكور واإلناث يف احملافظات الـيت ترتفـع هبـا           -١٠
 ١ ١٥٢تحاق بالتعليم األساسي عن املعدل الوطين من خالل إنـشاء           الفجوة النوعية يف االل   

 مـستفيد   ٣٠ ٠٠٠مدرسة صديقة للفتيات توفر احلق يف تعليم جيد النوعية إىل أكثر مـن              
كما سامهت املدارس الصديقة للفتيات يف نشر الوعي بني الدارسـني           . معظمهم من اإلناث  

الواردة يف االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني من      ويف اجملتمعات املستهدفة باحلقوق واملفاهيم      
هتدف هذه املنهجية إىل متكني الدارسني من كافـة املهـارات           . خالل منهجية التعلم النشط   

مثل تعزيز الثقة يف النفس والتعـاون والـتفكري      (احلياتية الالزمة للمشاركة الفعالة يف اجملتمع       
ت تربوية داعمة ملفاهيم احلرية والدميقراطية وتقبل       عن طريق آليا  ) النقدي والتعبري عن الذات   

ويعترب هذا التمكني للدارسني وخاصةً الفتيات منهم أحد أهم سبل الوقاية مـن             . االختالف
ظواهر العنف اليت قد تعاين منها تلك اجملتمعات احملرومة واليت تشمل االسـتغالل اجلنـسي               

    بلغ اإلنفاق على هذا الربنـامج أكثـر     . ياريوغريه من اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االخت      
 . مليون دوالر حىت حينه٣٧من 

 )٢("أطفال يف خطر"برنامج     

أطفال الـشوارع والعـاملني     (استهدف مخس فئات من األطفال املعرضني للخطر          -١١
مت ). وذوي اإلعاقة والفتيات املعرضات للختان أو من مت ختاهنن واألطفال خـارج التعلـيم            

 مليون يورو، ومـن خاللـه       ٢٠الربنامج بالتعاون مع االحتاد األورويب مبيزانية قدرها        تنفيذ  
 مجعية أهلية برامج يف احملافظات األكثر احتياجاً لتحسني نوعية حياة األطفـال             ١٠١نفذت  

 .وتعزيز حقهم يف احلياة والبقاء والنمو

 برنامج مناهضة العنف ضد الطفل    

             ١٢الواردة يف قانون الطفل الـصادر بالقـانون رقـم           يعمل على تفعيل األحكام       -١٢
يتم ذلك من خـالل     ". قانون الطفل  "٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٦لسنة  

تدريب الكوادر العاملة يف إنفاذ حقوق الطفل، فضالً عن حتسني خدمات املنظمات احلكومية   
__________ 

 ٢٠٠١ينـاير   /كانون الثـاين  قدمت مجهورية مصر العربية للجنة حقوق الطفل تقريرين عرضا يف جلسيت             )١(
 .ةلدوري اجملمع الثالث والرابع املنتظر عرضه يف جلسة مقبلكما تقدمت بتقريرها ا. ١٩٩٣و

)٢( http://children-atrisk.org/index_eng.html. 
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 للخطر، ورفع مستوى احلماية املقدمة هلم مـع         وغري احلكومية املقدمة إىل األطفال املعرضني     
وينفذ الربنامج من قبل اجمللـس      . التركيز على أطفال الشوارع واألطفال يف نزاع مع القانون        

 ١٠القومي للطفولة واألمومة بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتبلـغ موازنتـه              
 .مليون دوالر

 ق الطفل والتعليم املايل واالجتماعي برنامج أفالطون لنشر ثقافة حقو    

يدعم برنامج أفالطون الذي يرعاه اجمللس القومي للطفولة واألمومة التعلـيم املـايل         -١٣
واالقتصادي من خالل إنشاء أندية طالبية يف املدارس لتكون مبثابة ساحات للطالب للتعـبري    

          . ة يف قـضاياهم املختلفـة     عن آرائهم والتفاعل مع املوضوعات اليت يهتمون هبا واملـشارك         
كما ينشر الربنامج الوعي باالتفاقية مستخدماً أسلوب عمل جذاب يستند إىل أنشطة أدبيـة              

 ٤٥٠ طفالً ويـتم تنفيـذه يف        ٣٠٠ ٠٠٠يستهدف الربنامج   . وفنية يف إطار تفاعلي نشط    
                فالطـون  مدرسة ويركز على األطفال من الفئات املهّمشة، وذلك بالتعاون مـع حركـة أ             

 . الدولية بأمستردام

 والنشءبرنامج احلد من الفقر ودعم احلقوق القانونية لألطفال     

يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدويل وبتمويل من التعاون اإليطـايل ويهـدف إىل                -١٤
. سيةضمان احلق يف اهلوية كمدخل ملمارسة كافة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والـسيا           

يقوم املشروع  . حيث تعترب حيازة أوراق رمسية أهم طرق متكني األطفال والنشء والسيدات          
دات مـيالد، بطاقـات   مثل شها(برفع وعي الفئات املستهدفة بأمهية استخراج أوراق رمسية   

يستهدف املشروع سبع حمافظات ذات     . ، ومتكينهم من احلصول عليها    )خلإحتقيق شخصية،   
 ١٢٠ ٠٠٠ا النوع من التدخالت، ومن أهم إجنازاته النجاح يف متكـني            احتياج مرتفع هلذ  

 . مستفيد من استخراج أوراق رمسية ويف الوصول إىل خدمات أساسية

 نامج القومي ملناهضة ختان اإلناثالرب    

يتبىن منهجية حقوقية ومدخل اجتماعي ثقايف شامل يعزز حقوق اإلناث من خالل              -١٥
تهدف هذه التدخالت اجملتمعات احمللية وتؤكد علـى حقهـا يف        تس. حزمة تدخالت تنموية  

كما يتم التنسيق مع اإلعالم واملؤسسات الدينيـة        . احلصول على خدمات صحية واجتماعية    
اإلسالمية واملسيحية للقضاء على اخلتان من منظور حقوقي يسعى إىل حتقيق مصلحة الطفل             

م إجنازات الربنامج جناحه يف تكوين منـاخ        ومن أه . الفضلى وحقه يف احلياة والبقاء والنمو     
 قريـة   ٥٠ثقايف اجتماعي رافض ملمارسة ختان اإلناث وذلك من خالل إعالن أكثر مـن              

 . مصرية رفضها هلذه املمارسة، وسن تشريع جيرم املمارسة
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 مسامهة تطبيق الربوتوكول االختياري يف إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل  -جيم   

 اختذهتا مجهورية مصر العربية لتطبيق الربوتوكول االختياري مكملة         تأيت التدابري اليت    -١٦
اللتزامها بإنفاذ االتفاقية، والذي يتم يف إطار حقوقي متكامل بالتعاون مع األجهزة احلكومية             

 مـن   ٤٤واألهلية املعنية كما أوضحته تقارير مصر الدورية للجنة عمالً بأحكـام املـادة              
ة لكيفية ومدى مسامهة تطبيق الربوتوكول االختيـاري يف إنفـاذ           وفيما يلي أمثل  . االتفاقية

 ):٣انظر املرفق (االتفاقية وخاصةً البنود املذكورة يف املبادئ التوجيهية 

 الطفل على أنه من مل يتجاوز سنه الثامنـة          ٢يعرف قانون الطفل يف املادة      : ١املادة    -١٧
 . م القومي أو أي مستند رمسي آخرعشرة سنة كاملة حسب شهادة امليالد أو بطاقة الرق

فيما خيص مكافحة نقل األطفال إىل اخلارج، أضيفت مبوجب تعديالت          : ١١املادة    -١٨
اليت تنص " قانون العقوبات "١٩٣٧ لسنة ٥٨ لقانون العقوبات رقم ٢٩١قانون الطفل املادة 

 سلمهم أو على عقاب كل من يتسبب يف بيع أو شراء األطفال أو عرضهم للبيع وكذلك من           
              تسلّمهم أو نقلهم باعتبارهم رقيقاً بالسجن املشدد ملدة ال تقل عن مخس سنوات وبغرامـة              

 . ألف جنيه ولو وقعت اجلرمية يف اخلارج مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائيتال تقل عن

تـوفري  حتظر التشريعات املصرية التبين وتعتمد نظام الكفالة وحتث على          : ٢١املادة    -١٩
يشترك اجملتمع املدين مع الدولة يف توفري       . الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية أسرهم      

ونظـراً  . هذه الرعاية بطرق غري التبين كاألسر البديلة أو مؤسسات اإليواء أو نظام الكفالة            
 . ألمهية هذه القضية، خصص قانون الطفل فصالً كامالً للرعاية البديلة

بالنسبة إىل محاية األطفال من االستغالل االقتصادي، حيتوي قانون الطفل      : ٣٢ة  املاد  -٢٠
 الثالثـة عـشرة     - وفقاً لضوابط صارمة     -على فصل خاص برعاية الطفل العامل حيدد فيه         

كما يقنن القانون سـاعات     . كالعمر األدىن للتدريب واخلامسة عشرة كالسن األدىن للعمل       
ويف حالة استغالل األطفال جتارياً أو . يومياً تتخللها ساعة راحة  العمل حبيث ال تزيد عن ستة       

 من قانون العقوبات عقوبـة      ٢٩١يف األعمال القسرية أو التحريض على ذلك، توقع املادة          
 . السجن املشدد ملدة ال تقل عن مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه

ات محاية األطفـال مـن مجيـع أشـكال     يتناول قانوين الطفل والعقوب : ٣٤املادة    -٢١
 : االستغالل واالنتهاك اجلنسي

من قانون الطفل باحلبس مدة ال تقل عـن سـنتني           ) أ( مكرراً   ١١٦تعاقب املادة    •
تجاوز مخسني ألف جنيه كـل مـن        توبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال         

ـ                  ث أيـة   استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو ب
أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغالل اجلنسي للطفـل، وحيكـم             
مبصادرة األدوات واآلالت املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية واألمـوال املتحـصلة          

 :وهي تعاقب بنفس العقوبة كل من. منهـا، وغلق األماكن حمل ارتكاهبا
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 املعلومـات أو الرسـوم      استخدم احلاسب اآليل أو اإلنترنت أو شبكات        )أ(  
املتحركة إلعداد أو حلفظ أو ملعاجلة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال                 
          إباحية تتعلق بتحريض األطفال أو استغالهلم يف الدعارة واألعمال اإلباحية أو التشهري هبـم              

  .أو بيعهم
ات املعلومـات أو الرسـوم      استخدام احلاسب اآليل أو اإلنترنت أو شبك        )ب(  

املتحركة لتحريض األطفال على االحنراف أو لتسخريهم يف ارتكاب جرمية أو على القيـام              
  .بأنشطة أو أعمال غري مشروعة أو منافية لآلداب، ولو مل تقع اجلرمية فعالً

 من قانون العقوبات من حرض على أو قام باستغالل األطفال           ٢٩١تعاقب املادة    •
 املشدد ملدة ال تقل عن مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسني             جنسياً بالسجن 

 . ألف جنيه

وقعت مصر على كل االتفاقيات ذات الصلة مبنـع بيـع األطفـال أو              : ٣٥املادة    -٢٢
 ). ١انظر املرفق (اختطافهم أو االجتار هبم 

هم، فيما خيص محاية األطفال من سائر أشكال االستغالل الضارة برفـاه : ٣٦املادة    -٢٣
 : يوجد أكثر من نص يف التشريعات املصرية وهي

 من قانون الطفل اليت تضمن محاية الطفل من كافة أشـكال العنـف أو               ٣املادة   •
الضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال أو التقصري أو غري ذلك               

 . من أشكال إساءة املعاملة واالستغالل

فل اليت رفعت السن األدىن للمسؤولية اجلنائية من السابعة          من قانون الط   ٩٤املادة   •
 . إىل الثانية عشرة

 من قانون الطفل اليت توضح احلاالت اليت هتدد سالمة التنشئة الواجـب             ٩٦املادة   •
 . توافرها للطفل

 من قانون الطفل اليت تنص على إنشاء جلنة عامة حلماية الطفولة بكـل              ٩٧املادة   •
. سياسة العامة حلماية الطفولة ومتابعة تنفيذ هذه الـسياسة        حمافظة ختتص برسم ال   

           كما تنص على تشكيل جلنة فرعية حلماية الطفولـة يف دائـرة كـل قـسم أو                
 .مركز شرطة

 . من قانون الطفل اليت جترم نشر صور األطفال الضحايا) ب( مكرراً ١١٦املادة  •

 بشأن األحوال املدنية    ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣ مكرراً املضافة إىل القانون رقم       ٣١املادة   •
 .  سنة للجنسني١٨مبوجب قانون الطفل واليت رفعت السن األدىن لزواج إىل 
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             املضافة إىل قانون العقوبات مبوجب قـانون الطفـل والـيت جتـرم              ٢٤٢املادة   •
 . ختان اإلناث

 الوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف القانون الداخلي  -دال   

 من الدستور املصري على أن رئيس اجلمهورية يـربم املعاهـدات            ١٥١تنص املادة     -٢٤
ويبلغها جملس الشعب مشفوعة مبا يناسبها من البيان، وتكون هلا قوة القانون بعـد إبرامهـا              

وعليه تسري كافة املعاهدات داخل مـصر       . والتصديق عليها ونشرها وفقاً لألوضاع املقررة     
تصديق عليها من رئيس اجلمهورية والنشر يف اجلريدة الرمسية، ويترتب          مبجرد توافر شرطي ال   

وتـساوي  . على ذلك التزام السلطات املعنية يف الدولة بتطبيقها وإنفاذ األحكام الواردة فيها           
 من القانون املدين يف قوة السريان بني املعاهدات الدولية والقانون، كما أن القضاء              ٢٣املادة  

 . هدة الدولية على التشريع املصري الداخلي يف حالة التعارض بينهمااملصري يغلب املعا

وينص قانون الطفل يف مادته األوىل على أن تكفل الدولة كحد أدىن احلقوق الواردة               -٢٥
يعطـي هـذا    . باتفاقية حقوق الطفل وغريها من املواثيق الدولية ذات الصلة النافذة يف مصر           

 . لوطين يف إنفاذ أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختيارينيالنص القوة التنفيذية للقانون ا

 التحفظات على الربوتوكول االختياري  -هاء   

 .ليس جلمهورية مصر العربية أية حتفظات على الربوتوكول االختياري  -٢٦

 العوامل والصعوبات املؤثرة على االلتزام بتطبيق الربوتوكول االختياري  -واو   

 املعين هبا الربوتوكول االختياري على قدر كبري من التركيب والتعقيد           تعترب القضايا   -٢٧
لذا، تواجه مجهورية مصر العربية عدداً من الصعوبات اليت تؤثر على التزامهـا             . واحلساسية

الكامل بتطبيق الربوتوكول االختياري وهي تـتلخص يف صـعوبات خاصـة بالبيانـات،              
 . الوعي، وبالتطبيق/وبالثقافة

 ت خاصة بالبياناتصعوبا    

تعمل الدولة على مواجهة هذه الصعوبات من خالل إجراء دراسات خمتلفة حـول               -٢٨
وللمجلس القومي للطفولة واألمومة باع يف هذا    . القضايا اليت يشملها الربوتوكول االختياري    

 اجملال حيث أنشأ بالتعاون مع التعاون اإليطايل واليونيسيف ومركز املعلومات ودعم اختـاذ            
 مليون جنيه مرصداً حلقوق الطفل كآليـة        ١٦القرار مبجلس الوزراء مبيزانية قدرها أكثر من        

 مـسحاً   ٢٠٠٧كما نفذ بالتعاون مع اليونيـسيف يف        . جلمع البيانات ورصد واقع األطفال    
ويف . قومياً لتحديد حجم قضية أطفال الشوارع ومدى ارتباطها بعصابات االجتار يف األطفال 
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القـاهرة،  : طفالً يف أربع حمافظات هي     ٩ ١١١(د الذي خرج به هذا املسح       ضوء قلة العد  
 بالتعاون مع البنك الدويل واملعهد ٢٠٠٩، أجريت دراسة يف  )اجليزة، القليوبية، واإلسكندرية  

 طفالً  ٥ ٧٠٠(العريب إلمناء املدن، إال أهنا خرجت ببيانات مشاهبة ملا نتج عن املسح السابق              
وأعد خط جندة الطفل بالتعاون مع مركز املعلومات بـاجمللس القـومي            ). يف حمافظة القاهرة  

القـاهرة، اجليـزة،    (للطفولة واألمومة خرائط لتجمعات أطفال الشوارع يف أربع حمافظات          
وقـدم اجمللـس    . هبدف فهم مشكالت واحتياجات هؤالء األطفال     ) سكندريةاإلالقليوبية، و 

مة برصد قضايا أطفال الشوارع ومنها مجعية املستقبل        دعماً لعدد من اجلمعيات األهلية املهت     
للتنمية ومحاية املستهلك والبيئة اليت أجرت دراسة عن األطفال املعرضني للخطـر يف أربعـة         

 .)٣(مراكز يف حمافظة أسوان

كما انتهت وحدة منع االجتار باألطفال باجمللس القومي للطفولة واألمومـة والـيت               -٢٩
 دراسة وصفية حتليلية للوقوف علي حجم وطبيعة وأسباب مـشكلة           سريد ذكرها الحقاً من   

أجريت الدراسة يف عدد من قرى . زواج الفتيات دون السن القانونية من مسنني غري مصريني      
أكتوبر بالتعاون مع املعهد العايل للخدمـة االجتماعيـة وإحـدى           / تشرين األول  ٦حمافظة  

 ). لتقرير من هذا ا٥٧انظر الفقرة (اجلمعيات األهلية 

وجدير بالذكر أن املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية يقوم حالياً بالتعاون             -٣٠
مع اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األفراد بإجراء دراسـة حبثيـة شـاملة                

اب بالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة لتحديد حجم وأشكال وأسـب            
االجتار يف  : وتركز الدراسة على مخسة مشكالت هي     . )٤(االجتار يف األفراد يف اجملتمع املصري     

األعضاء البشرية، االجتار بأطفال الشوارع، االستغالل اجلنسي، استغالل األطفال يف العمل،           
 . وزواج الفتيات والنساء يف إطار االجتار هبن

 قطاع املعلومات بشكلٍ عام سـواء علـى         وعلى الرغم من كل هذه اجلهود إال أن         -٣١
يتعذر مع هذه التحديات قيام الدولة بتقدير       . املستوى املركزي أو الالمركزي يواجه حتديات     

حجم املشكلة ورصد صورة حقيقية للقضايا اليت يشملها الربوتوكول االختياري مما يـؤثر             
ما يعوق وضع خطط دقيقـة      على كافة اجلهود اليت تبذهلا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، ك         

وتقل بشكل ملحوظ البيانات الدقيقـة عـن        . لتوفري االحتياجات األساسية للفئات احملرومة    
اجلرائم الواردة بالربوتوكول االختياري خصوصاً يف ظل حدوث بعضها يف نطاق كبري مـن              

 .  حمافظةالسرية وضعف اإلبالغ إما لقلة الوعي أو خوفاً من الوصمة االجتماعية يف ظل ثقافة

__________ 

            /، أيـار   التقرير النهائي لبحث الشارع املنفذ ضمن أنشطة مشروع كنـوز املـستقبل            ،حنان مجعة بكري   )٣(
 .٢٠٠٩ مايو

)٤( Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime, 

February 2009. 
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 الوعي/صعوبات خاصة بالثقافة    

الوعي، استحدثت مصر منهجية متكاملة لإلعالم /ملواجهة الصعوبات اخلاصة بالثقافة     -٣٢
تمـع املـدين    االجتماعي تبناها اجمللس القومي للطفولة واألمومة باملشاركة مع منظمات اجمل         

انظر اجلزء  (صر والقطاع اخلاص    فزيون وهيئة الربيد وهيئة سكك حديد م      واحتاد اإلذاعة والتل  
ومن أهم القضايا اليت تناوهلا برنامج اإلعـالم االجتمـاعي          ). من هذا التقرير  ) باء(اخلامس  
رفع الوعي مبنظور حقوق الطفل وحقوق الفئات املهّمشة حتديداً وأمهية االسـتماع            : بنجاح

خـاطر عمـل األطفـال      إىل آراء الطفل ومشاركته النشطة، التوعية بأمهية تعليم البنات ومب         
 . وخبطورة زواج القاصرات، وقضية أطفال الشوارع، والدعوة إىل مناهضة ختان اإلناث

ولكن ما زال جمال اإلعالم االجتماعي يواجه صعوبات يف رفع الوعي حبقوق الطفل               -٣٣
 :نذكر منها

 يف املائة على اإلعالم     ٣٠ارتفاع تكلفة البث التلفزيوين وفرض ضرائب تزيد عن          •
 ).أي معاملته كمثيله من اإلعالم الترفيهي أو التجاري(اهلادف للتوعية اجملتمعية 

ستراتيجية وطنيـة   اقومي للطفولة واألمومة يف وضع      على الرغم من جناح اجمللس ال      •
تتبىن التوعية لقضايا اجتماعية، إال أن عدد من اجلهات املعنية ال تزال حباجة للعمل              

 . دةعلى حتقيق أهداف واضحة وحمد

ضعف التنسيق بني احلمالت اإلعالمية اليت تنظمها خمتلـف اجلهـات، وعـدم              •
 .التخطيط الستمرارية األنشطة اإلعالمية العاملة مبجال التوعية االجتماعية

قلة الكوادر اإلعالمية املدربة لتناول القضايا من منظور حقوقي وغياب التخطـيط       •
 .بشكل مستمرطويل املدى اهلادف لبناء قدرات اإلعالميني 

باإلضافة إىل هذه الصعوبات توجد عوامل أخرى متثل إشكالية كبرية يف سبيل تطبيق   -٣٤
الربوتوكول االختياري وهي وجود فئات يف اجملتمع متارس خمالفات أو تساعد على حدوثها،             
مع وجود فئات أخرى رافضة لالعتراف بوجود خمالفات أو خائفة من الوصـمة املرتبطـة               

من أمثلة ذلك حدوث انتهاكات مبعرفة قلة من األسر الفقرية كإبرام زجيات            .  هبا باالعتراف
لفتيات دون السن القانونية بغري مصريني مسنني لفترات مؤقتة أو قصرية، والعمل يف املنازل،              

كما ميثل عدم   . على ممارسة أعمال قد تعرضهن لالستغالل      )٦(أو الزوجات  )٥(وإجبار البنات 
 لشهادات ميالد خطراً يعرضهم ملخالفات كالزواج - وإن كانوا قلة -طفال امتالك بعض األ  

  ).الذي قد يقدر هلم سناً أكرب من سنهم احلقيقي(املبكر بعد التسنني 
__________ 

ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقـايف ملركـز         ،  "العنف واالستغالل اجلنسي لفتيات الشارع     "،ملياء لطفي  )٥(
 .٢٠٠٧مايو /أيار ٢٣القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف 

يف الصالون الثقـايف ملركـز القـاهرة      ورقة عمل قدمت    ".  يف البشر حدود املأساة    االجتار "،أسامة الغزويل  )٦(
 .٢٠٠٧مايو /أيار ٢٣لدراسات حقوق اإلنسان يف 
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 صعوبات خاصة بالتطبيق    

 : على مستوى اجلمعيات األهلية- أوالً  -٣٥

ه، وبالتايل   سنة لقبول  ١٤تشترط اجلمعيات األهلية أال يزيد سن طفل الشارع عن           •
 . سنة١٨ حىت ١٤ال توجد أماكن إليواء طفل الشارع من سن 

اقتصار معظم دور اإليواء التابعة للجمعيات األهلية املتعاملة مع أطفال الـشوارع             •
 .على االستقبال النهاري

 . ندرة دور اإليواء لطفل الشارع ذي اإلعاقة أو الذي حيتاج إىل رعاية صحية •

تعاملة مع األطفال املهّمشني وافتقارهم لثقافة ومنظـور        ضعف قدرات الكوادر امل    •
 . حقوق الطفل وحق الطفل يف احلماية األسرية

  : على مستوى وزارة التضامن االجتماعي- ثانياً  -٣٦

               بعض دور الرعاية التابعة لوزارة التـضامن االجتمـاعي غـري مؤهلـة إليـواء               •
 . الطفل املريض

 .ين من قلة الكوادر الفنية املتخصصة للتعامل مع األطفالمؤسسات الرعاية تعا •

 .ندرة دور اإليواء الستقبال األطفال ضحايا العنف األسري •

صعوبة احلصول على املساعدات االجتماعية، إضافةً إىل عدم الـسماح لألسـر             •
 .باجلمع بني أكثر من معاش ضماين

 .لطفل الذي تكفلهعدم وجود عقوبة رادعة لألسر الكفيلة اليت تتخلى عن ا •

 . نقص عدد املشرفات الليليات يف املؤسسات اإليوائية للبنات •

 .حمدودية برامج تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع •

 : يف أقسام الشرطة- ثالثاً  -٣٧

 .حمدودية دور األخصائيني النفسيني واالجتماعيني داخل أقسام الشرطة •

 . قائمة على إنفاذ القانوناحلاجة لبناء قدرات بعض الكوادر ال •

 : اهليئة العامة للتأمني الصحي- رابعاً  -٣٨

 .النقص يف أعداد احلضَّانات اجملهزة بأجهزة التنفس الصناعي لألطفال املبتسرين •

                اقتصار خـدمات التـأمني الـصحي علـى األطفـال املـصريني املـسجلني               •
 .باملدارس احلكومية
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 األطباء واملمرضات ببعض املراكز الصحية على التعامل        احلاجة لبناء قدرات بعض    •
 .مع األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها بالربوتوكول االختياري

 : مراكز اخلدمة النفسية- خامساً  -٣٩

         قلة عدد مراكز اخلدمة النفسية واإلرشاد األسري وعدم وجودها بكل اجلامعـات            •
             ال ويضطر األسر إىل االنتقـال إىل القـاهرة        مما يصعب معه حتويل حاالت األطف     

 . لتلقي اخلدمة

 .مكاتب اخلدمة النفسّية التابعة للهيئة العامة للتأمني الصحي غري جمهزة ألداء عملها •

 : يف املدارس- سادساً  -٤٠

ضعف اجلزاء املوقع من قبل وزارة التربية والتعليم على املدرسني الذين يقومـون              •
 . على التالميذباالعتداء

ضعف قدرات بعض املدرسني يف مدارس األحياء الفقرية ألصول التواصل النفسي            •
 .مع األطفال

بالرغم من جمانية التعليم إال أن هناك تكلفة خفية فعلية للتعليم تثقل كاهل األسـر                •
 .الفقرية اليت قد ال تؤمن بقيمة التعليم

 مجهورية مصر العربيةتنفيذ الربوتوكول االختياري يف أحناء   -زاي   

 .يتم العمل بالربوتوكول االختياري يف كل أحناء اجلمهورية  -٤١

 النصوص التشريعية ذات الصلة  -حاء   

ـ            -٤٢ ات تويل النصوص التشريعية املصرية اهتماماً بقضايا استغالل األطفال منذ ثالثيني
قوادة واالستغالل   ملكافحة اخلطف واالغتصاب والبغاء وال     القرن املاضي حيث تضمنت مواد    

 أهـم  ٤ويوضح املرفق . اجلنسي والتشجيع على البغاء، كما نظمت اجلزاءات على املخالفني   
 :النصوص الواردة هبذا الشأن يف القوانني التالية

 ١٢٦ املعدل بالقانون رقـم      ١٩٩٦ لسنة   ١٢قانون الطفل الصادر بالقانون رقم       •
 . ٢٠٠٨لسنة 

 .٢٠٠٣  لسنة١٢قانون العمـل املوحد رقم  •

 . ٢٠٠٢ لسنة ٨٠قانون مكافحة غسيل األموال رقم  •

 .١٩٧١دستور مجهورية مصر العربية الدائم املعلن يف  •
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 .١٩٦١ لعام ١٠قانون مكافحة الدعارة رقم  •

 يف شأن دخول األجانب ألراضي اجلمهورية العربية        ١٩٦٠ لسنة   ٨٩قانون رقم    •
 . املتحدة واخلروج منها

 شأن مكافحة املخدرات وتنظـيم اسـتعماهلا         يف ١٩٦٠ لسنة   ١٢٨قانون رقم    •
 . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢واالجتار فيها املعدل بالقانون رقم 

 . يف شأن جوازات السفر١٩٥٩ لسنة ٩٧قانون رقم  •

             ١٦٩ يف شأن املالهي املعـدل بالقـانون رقـم           ١٩٥٦ لسنة   ٣٧٢قانون رقم    •
 .١٩٥٧لسنة 

 .١٩٥٠  لسنة١٥٠قانون اإلجراءات اجلنائية رقم  •

 . ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات رقم  •

 . بشأن التسول١٩٣٣ لسنة ٤٩قانون رقم  •

وتطورت التشريعات املصرية خالل العقود املاضية يف إطار من االنفتاح على املواثيق              -٤٣
الدولية ذات الصلة واستجابت ملا ورد هبا من دعوات ملكافحة جرائم حقوق اإلنسان ومـن               

ومن أهم التشريعات املصرية املعنية . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية    بينها بيع األطفال    
 املعدل  ١٩٩٦ لسنة   ١٢مبوضوع الربوتوكول االختياري قانون الطفل الصادر بالقانون رقم         

 الذي يعترب عالمة مميزة يف املسرية التشريعية املصرية لـيس           ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦بالقانون رقم   
يق قدرٍ عالٍ من املوائمة مع االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، ولكـن           فقط لنجاحه يف حتق   

أيضاً من خالل املشاركة اجملتمعية اليت قادها اجمللس القومي للطفولة واألمومة واستطاع مـن             
خالهلا التنسيق مع كافة املعنيني يف صياغة التعديالت والترويج للمواثيق الدولية اهلامة ولثقافة             

 ل بصفة عامة حقوق الطف

وينص قانون الطفل على أن تكفل الدولة كحٍد أدىن كافة احلقوق الواردة باالتفاقية               -٤٤
. وبروتوكوليها االختياريني وعلى أن حتكم مبادئ االتفاقية األربعة تفسري مجيـع نـصوصه            

 يشملها الربوتوكول االختياري عـن      اليتيتضمن القانون أحكاماً مفصلة تغطي كافة اجلرائم        
طريق قواعد موضوعية وإجرائية بدايةً من مرحلة تعرض الطفل للخطر ووصوالً إىل جتـرمي              

وهـو  . أفعال االجتار يف األطفال وفرض عقوبات عليها تصل إىل السجن املشدد والغرامـة            
بذلك اعترف ألول مرة يف مصر باجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختيـاري ووصـفها              

 ). ٣انظر املرفق ( ضحاياها وعاقب مرتكبيها بوضوح وحدد أركاهنا ومحى

ومن أهم ما أكدت عليه تعديالت قانون الطفل ضمان حق الطفل يف احلماية مـن                 -٤٥
من هذا املنطلق مت جترمي وفرض أشد العقوبات على اجلرائم التاليـة            . العنف مبفهومه الشامل  

 :املرتبطة مبوضوع الربوتوكول االختياري
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ئهم، أو استغالل األطفال يف البغاء أو يف املواد اإلباحيـة، أو            بيع األطفال أو أعضا    •
العمل القسري أو االجتار هبم بأي صورة كانت ومنها االسـتخدام يف األحبـاث              

 .والتجارب العلمية، حىت وإن وقعت اجلرمية يف اخلارج

استخدام احلاسب اآليل أو اإلنترنت أو شبكات املعلومات أو الرسوم املتحركة أو             •
              يض األطفال أو اسـتغالهلم يف الـدعارة واألعمـال اإلباحيـة حـىت وإن               حتر
 .تقع اجلرمية مل

                 منظمـة العمـل  أسوأ أشكال عمل األطفال علـى النحـو احملـدد يف اتفاقيـة      •
بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال واإلجـراءات          ) ١٩٩٩(١٨٢الدولية  

 .الفورية للقضاء عليها

 . اك حق الطفل يف اخلصوصيةانته •

وإمياناً بأن اإلصالح التشريعي حيتاج إىل نظرة مشولية للقضايا اليت تتشابك مع بعضها   -٤٦
البعض، فقد نص القانون على إنشاء نظام محاية ال مركزي جديد يعـزز دور ومـسؤولية                

انظر ). ة لنجدة الطفل  من خالل جلان احلماية العامة والفرعية واإلدارة العام       (اجملتمعات احمللية   
 .  للمزيد من التفاصيل عن جلان احلماية٩٩الفقرة 

واستحدثت تعديالت قانون الطفل نظاماً جديداً لقضاء األطفال يعتـرف حبقـوق              -٤٧
املعرضني للخطر، ضحايا اجلرمية والشهود عليها، واألطفـال        : ثالث فئات من األطفال وهم    

لى منع جنوح األطفال وإعـادة إدمـاج األطفـال         وينصب التركيز ع  . يف نزاع مع القانون   
 عاماً وأصبح احلرمان    ١٥هذا باإلضافة إىل وضع تدابري إصالحية لألطفال أقل من          . اجلاحنني

         كمـا  . من احلرية هو املالذ األخري وألقصر مدة ممكنة مع وجوب إجراء مراجعـة دوريـة              
 .  سنة١٨دد على األطفال دون سن ال تطبق عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد أو املش

 وحىت تارخيه مت تنظيم العديـد مـن         ٢٠٠٨يونيه  /ومنذ صدور القانون يف حزيران      -٤٨
 النيابـة وخـرباء احملـاكم       يطاع للقضاة ووكالء النيابة ومفتش    الدورات التدريبية دون انق   

فلسفته وذلك  واألخصائيني االجتماعيني وضباط الشرطة واإلعالميني لرفع وعيهم بالقانون و        
 .بالتعاون مع املؤسسات احلكومية املختلفة واجملتمع املدين

كما انتهت اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقّية ملكافحة ومنع االجتار              -٤٩
يف األفراد من صياغة مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة جرمية االجتار يف األفراد معروض              

أعد القانون وفقاً للضوابط اليت وضعتها األمم املتحـدة   . دورته احلالية على جملس الشعب يف     
تتمثل أهـم   . باإلضافة إىل االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة اليت وقعت مصر عليها          

مالمح مشروع القانون يف تعريف جرمية االجتار يف األفراد مع حتديد أمثلة لصور النشاطات              
فراد، وفرض عقوبات رادعة على املتورطني يف هذه اجلـرائم، وتقـدمي            اليت متثل اجتارا يف األ    

كافة أشكال املساعدة القانونية واالجتماعية والصحية واالقتصادية حلماية ورعاية ضـحايا           
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االجتار من خالل صندوق محاية الضحايا، وعدم قصر التجرمي على االجتار يف األفراد العـابر               
          اليت ترتكب داخلياً، والتأكيد علـى التعـاون مـع اجلهـات        للحدود وإمنا تغطيته للجرائم     

 .)٧(القضائية األجنبية

ويويل مشروع القانون اهتماماً كبرياً بالضحايا من األطفال مبا يضمن حتقيق املصلحة       -٥٠
الفضلى للطفل من خالل التأكيد على أنه من احلاالت املشددة للعقوبة أن يكون الـضحية               

د على أمهية عدم إيداع الضحايا يف السجون أو يف مراكز االحتجاز املخصصة             ويؤك. طفالً
للمجرمني أو للمتهمني حتت أي ظرف، وإمنا جيب إيداعهم يف أماكن يتم إنـشاؤها هلـذا                

مع ضرورة تقدمي اخلدمات املالئمة هلم مبا يف        . الغرض حلني االنتهاء من التحقيقات واحملاكمة     
 الطبية والنفسية والعقلية املتناسبة مع أعمـارهم واحتياجـاهتم،          ذلك فهم حقوقهم والرعاية   

. وتوفري برامج تعليمية تتوافق مع املعيار العام للنظام التعليمي القائم يف مجهورية مصر العربية             
باإلضافة إىل توفري ظروف مالئمة تناسب الشهود من األطفال وتضمن سرية شهادهتم مـع              

رهم يف بالدهم األصلية لكفالة محاية حقوق الضحايا والشهود         مراعاة مل مشل األطفال مع أس     
من األطفال يف ضوء املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن توفري العدالة لألطفـال ضـحايا           

 .اجلرمية والشهود عليها

وجدير بالذكر أن قانون الطفل ومشروع القانون املتكامل بشأن مكافحة جرميـة              -٥١
تناوالن اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري من منظور حقوقي يتعامل االجتار يف األفراد ي

 .)٨(مع ضحايا هذه اجلرائم كأصحاب حقوق

وباإلضافة إىل اجلهود السابقة، جتب اإلشارة إىل أن جملس الشعب يف دورته احلالية               -٥٢
 من منع نقـل  يناقش مشروع قانون عن نقل األعضاء البشرية حييل إىل ما جاء بقانون الطفل   

  .)٩(أعضاء األطفال حىت مبوافقة أولياء األمر أو األوصياء

__________ 

  يف األفـراد االجتـار  اللجنـة الوطنيـة التنـسيقية ملكافحـة ومنـع      -موقع وزارة اخلارجية املصرية  )٧(

http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/committee/. 

)٨( Shahidul Haque, Md. "Rights Based Approach to Address Human Trafficking". 

Regional Expert Meeting on Rights Based Assistance to Victims of Trafficking. Cairo: 

15 December 2008. 

)٩( Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime. 

February 2009. 
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 البيانات  -ثالثاً   

 بيانات مصنفة  -ألف   

بالنسبة لبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، نورد يف هذه الفقـرة                -٥٣
واملشورة األسـرية  بيانات عن البالغات الواردة خبصوص هذه اجلرائم إىل خطي جندة الطفل         

           التابعني للمجلس القومي للطفولة واألمومة ومها من آليات الرصد املشار إليهـا يف اجلـزء              
  .من التقرير) واو(الرابع 

  ١اجلدول 
واملشورة األسرية خبصوص اجلرائم اليت يشملها بالغات واردة خلطي جندة الطفل 

  الربوتوكول االختياري
نوع   النوع    غات الواردةعدد البال

 مصدر البيان  احملافظة  السن     ذكور  إناث    ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  اجلرمية
عمالة 
  قسرية

أطلق اخلط (
 ٢٩فــي 
يونيه /حزيران
٢٠٠٥(  

أسوان، أسيوط، اإلمساعيليـة،  ١٨:٤     ١٦٤  ١٢٥    ٩٢  ٨٠  ٨٤  ٢٩  ٤
األقصر، اإلسكندرية، البحرية،

يـة،اجليزة، القـاهرة، الدقهل   
السويس، الـشرقية، الغربيـة،
الفيوم، القليوبية، املنوفية، املنيا،
بين سويف، بورسعيد، دمياط،

  سوهاج، قنا

  خط
  جندة
  الطفل

حتــرش 
واستغالل 

  جنسي

أسوان، أسيوط، اإلمساعيليـة،  ١٨:٩     ٩٧  ٩٠    ٤٥  ٥٠  ٤٣  ٣٦  ١٣  
األقصر، اإلسكندرية، اجليـزة،
القاهرة، الدقهلية، الـسويس،

رقية، الغربيـة، القليوبيـة،الش
املنوفية، املنيا، مشال وجنـوب
سيناء، سوهاج، ِقنـا، كفـر

  الشيخ

  

ــربى،  ١٨:٢     ٣  ٥    ٢  ٢  ٢  ١  ١    بغـاء ـــرة الكـ القاهــ
 اإلسكندرية، الدقهلية، أسيوط

  

    القاهرة  ١٣     -  ١            ١  مواد إباحية
  زواج

  األطفال
أطلق اخلط (

 ١٣فــي 
أغسطس/آب

٢٠٠٩(  

كل احملافظات ما عـدا قنـا، ١٨:١٢     ١  ١٣٢    ١٣٣        
اإلمساعيلية، مشـال وجنـوب
ــد ــوادي اجلدي .ســيناء، وال
واحتلت القاهرة الـصدارة يف
عدد املكاملات بفارق بسيط عن

  الدقهلية والغربية

  خط
  املشورة
  األسرية

يب تتناىف مع نصوص اتفاقية حقوق الطفـل أو مـع املعـايري الدوليـة األخـرى              مل ترد بالغات عن أطفال مت تبّنيهم من خالل جهود وسطاء يستخدمون أسال              تبنـي
  .واجبة التطبيق

بيـــع 
األطفال أو

 مــنقله

  .مل ترد بالغات عن بيع األطفال أو نقلهم

  .مل ترد بالغات عن نقل أعضاء أطفالنقل أعضاء
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) اهرة، اجليزة، والقليوبيـة   الق(وردت معظم البالغات من حمافظات القاهرة الكربى          -٥٤
واإلسكندرية نظراً الرتفاع الوعي هبا واإلقبال على خدمات خطي النجدة واملشورة ولكثافة            

 منطقة عـشوائية عاليـة      ٢٠٠ويوجد يف احملافظات األربع أكثر من       . املناطق العشوائية فيها  
عـشوائية علـى مـستوى       يف املائة من إمجايل املناطق ال      ١٩الكثافة السكانية مبا ميثل حوايل      

تصدرت حمافظة القاهرة نسبة البالغات بني هذه احملافظات حيث متثـل نـسبة             . اجلمهورية
، ويرجع ذلك إىل    ٢٠٠٦ يف املائة من سكان مصر طبقًا لتعداد         ١١السكان باحملافظة حوايل    

   كون اجملتمع القاهري ميوج باحلراك االجتماعي كما أنه ميثل نقطة جذب للرتوح البـشري              
 . مما أوجد مناطق عشوائية متعددة ومشكالت متجددة

 وضع اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري  -باء   

بذلت مصر وال تزال جهوداً حثيثة حلماية أطفاهلا من كافة أنواع االستغالل ضماناً               -٥٥
الت تشريعية  وتعدي)) باء(انظر اجلزء الثاين    (وتنوعت هذه اجلهود بني برامج وطنية       . لرفاههم

، وسياسات عامة تتعامل مع القـضايا الـواردة يف          ))اءح(انظر اجلزء الثاين    (سعة النطاق   وا
املنع، احلماية، مالحقة اجملرمني، وتأهيل     : الربوتوكول االختياري من خالل حماور متوازية هي      

ولكن ال تزال هناك بؤر من التحدي متثل صعوبات أمام وفـاء مـصر الكامـل                . الضحايا
            التزاماهتا حنو الربوتوكول االختياري ومـن أمههـا عمالـة األطفـال، زواج األطفـال،               ب

 . وأطفال الشوارع

 عمالة األطفال    

يشري املسح القومي الذي نفذه اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع اجلهاز              -٥٦
 :  إىل ما يلي٢٠٠١املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف 

 سنة،  ١٤-١٢شكل أكرب نسبة من األطفال العاملني من هم يف الشرحية العمرية            ت •
 .  سنوات٨-٦ سنة، مث الشرحية العمرية ١١-٩يليهم من هم يف الشرحية العمرية 

تنتشر عمالة األطفال بكثرة يف املناطق ذات مؤشرات التنمية املتدنية، حيث أوضح             •
سجلت حمافظة الفيوم أعلـى     .  احملافظات املسح التباين يف انتشار هذه الظاهرة بني      

          .نسب عمل األطفال تليها حمافظات املنيا، الشرقية، سوهاج، دميـاط، والغربيـة           
 . أما حمافظة بورسعيد فقد سجلت أقل حاالت عمل األطفال

 . ترتفع بداية سن العمل يف احلضر عن الريف •

ملائة منهم   يف ا  ٢٧نما متثل اإلناث     يف املائة من األطفال العاملني بي      ٧٣ميثل الذكور    •
وبصفة عامة جند اإلناث تدخل يف سوق العمـل يف          . ١٤-٦يف الشرحية العمرية    

 . سن أصغر قليالً من الذكور
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 يف  ٢٦ يف املائة من األطفال العاملني لدى ذويهم بدون أجر يف مقابـل              ٧٠يعمل   •
            لغري بـأجر نقـدي    املائة ممن يعملون بأجر نقدي إما حلساهبم اخلاص، أو لدى ا          

 .أو عيين

 زواج األطفال    

يشري تقرير أصدره مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار إىل ارتفاع متوسط سن زواج            -٥٧
وعلى الرغم من ذلـك مت  . )١٠(٢٠٠٨ سنة يف ٢٠,٦ إىل ١٩٩٢ سنة يف  ١٩,٢اإلناث من   

 الوجه البحري وعدد من     رصد بعض حاالت زواج فتيات دون السن القانونية يف بعض مدن          
). خاصةً قرى البدرشني وأبو النمرس واحلوامدية     (أكتوبر  / تشرين األول  ٦مدن وقرى حمافظة    

ولرصد مدى الوعي هبذه الظاهرة ومن أجل مواجهتها، أعدت وحدة منع االجتار باألطفـال              
لـى عينـة   باجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع عدد من الشركاء دراسة ميدانية ع           

          أظهـرت الدراسـة   .  أكتـوبر  ٦فرداً ميثلون ثالث مراكز يف حمافظـة         ٢ ٠٠٠قوامهـا  
 :النتائج اآلتية

 يف املائة من عينة الدراسة مبعرفتهم بوجود حـاالت زواج لفتيـات دون              ٧٤أقر   •
 يف املائة من    ٦٧السن القانونية بغري املصريني يف القرى اليت يعيشون فيها، وأوضح           

 . ينة أن الزواج من غري املصريني منتشر يف قراهمالع

وعما يراه سكان هذه القرى من أسباب لزواج الفتيات األطفال املصريات مـن              •
ارتفاع املهور اليت يدفعها األزواج من غري املصريني، فقر : أزواج غري املصريني فهي

رة عـدد   األسر واخنفاض دخلها، ارتفاع تكاليف زواج البنات من املصريني، كث         
األطفال داخل األسرة، كثرة ما يقدمه األزواج غري املصريني من هدايا للفتيـات،             
هروب البنت من األعمال الشاقة وظروف املعيشة الصعبة، وتأخر سن البنـات يف       

 . الزواج إذا مل تتزوج صغرية

 ١٨وقد تصدت مصر هلذا التحدي من خالل رفع سن الزواج يف قانون الطفل إىل                 -٥٨
كما مت  . للجنسني، مع توفري تدريب مستمر للكوادر العاملة يف جمال إنفاذ حقوق الطفل           سنة  

ومت تنفيـذ   . إطالق محلة إعالنية وطنية للتعريف مبخاطر زواج األطفال دون السن القانونية          
 يف توجيه هتـم ملـأذونني       - وألول مرة    -قانون الطفل يف هذا الصدد حيث جنحت مصر         

ات غري قانونية ألطفال ومت إيداع املتورطني بالسجون وإيقاع عقوبات          متورطني يف إبرام زجي   
            انظـر  (هبم تراوحت بني السجن ملدة سنة والغرامة مببالغ ارتبطت بعدد حـاالت املخالفـة           

وكان هلذه اجلهود والتغطية اإلعالمية الواسعة اليت حظيت هبا والنقـاش           ).  أدناه ١٣١الفقرة  
ثراً إجيابياً كبرياً يف ردع العديد من املأذونني ومن مث تراجع زواج األطفـال        الذي دار حوهلا أ   

__________ 

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التـابع       ". هل أصبح مشكلة تبحث عن حل؟     : تأخر سن الزواج  "تقرير   )١٠(
 .ءجمللس الوزرا
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ويعترب انتصاراً ملصر أن تنجح يف حتريك الرأي العـام          . يف املواسم التالية بشكل الفت للنظر     
 . ضد هذه املمارسة اليت كانت ولفترات طويلة مقبولة اجتماعياً

 أطفال الشوارع    

ي للطفولة واألمومة قضايا أطفال الشوارع وأدى ذلك إىل ازديـاد  تبىن اجمللس القوم   -٥٩
منذ مطلع األلفيـة    االهتمام املصري هبا على مستوى احلكومة والرأي العام بشكل ملحوظ           

 الوعي بأن قضية أطفال الشوارع هي من القضايا ذات األولوية ألن أطفال             يوتنام. اجلديدة
وأكدت الدولة  . للخطر واإلساءة اجلسدية والنفسية   الشوارع هم من أكثر األطفال املعرضني       

على أن يتم تناول هذه القضية اخلطرية من منظور حقوقي ينظر هلؤالء األطفال علـى أهنـم                 
ضحايا ظروف اجتماعية صعبة، وحيتاجون للدعم والرعاية من أجل إعادة دجمهم مرة أخرى             

 ٢٠٠٣د رئيس اجلمهوريـة يف      سوزان مبارك حرم السي    وعليه، أطلقت السيدة  . يف اجملتمع 
ستراتيجية الوطنية حلماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع واملسؤولة عن تنفيذها بـشكل            اال

 . أساسي وزارة التضامن االجتماعي

ستراتيجية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خالل منـهج حقـوقي            االتسعى    -٦٠
 :  املعنية لتحقيق األهداف التاليةمتكامل يقوم على تنسيق عايل املستوى بني كل اجلهات

 .تغيري نظرة اجملتمع السلبية والرافضة ألطفال الشوارع •

 .بناء قاعدة بيانات شاملة عن أطفال الشوارع •

توفري األعداد الكافية من الكوادر املؤهلة واملتخصصة للتعامل مع مـشكالت           •
 .أطفال الشوارع

 .اية وتأهيل أطفال الشوارعتوفري وتعبئة املوارد الوطنية لتمويل برامج مح •

جذب األطفال بعيداً عن الشارع عن طريق القضاء على الظروف اليت دفعتهم    •
إىل الشارع ومتكينهم من احلصول على حقوقهم االجتماعيـة واالقتـصادية           

 . وبناء قدراهتم على االندماج السليم يف اجملتمع

قومي للطفولة واألمومة ببحـث     ستراتيجية، قام اجمللس ال   االويف إطار حتقيق أهداف       -٦١
  هذه الظاهرة لوضع إطار عام لتنسيق جهود كل املؤسسات االجتماعية والتعليمية والثقافيـة            

 كمـا ورد  -مت ذلـك  . هوينيف اجملتمع يف سبيل إجياد معاجلة واقعية بعيدة عن املبالغة أو الت      
ع يف أكثـر     عن أطفـال الـشوار     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ من خالل إجراء دراستني يف       -سابقاً  

احملافظات معاناة من هذه املشكلة وبالشراكة مع اجملتمع احمللي واجلمعيات األهلية واجلهـات             
احلكومية واملنظمات الدولية واجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء واملعهد العايل للخدمة           

 .االجتماعية ومنظمة اليونيسيف
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ب الرئيسي هلروب األطفال من األسرة      أشارت نتائج الدراستني أن العنف هو السب        -٦٢
. وأن أغلبهم مل يكمل مرحلة التعليم االبتدائي وأن معظم أسرهم تعاين من الفقر والتفكـك              

وبالنـسبة  . اتفقت الدراستان على أن الغالبية العظمى من أطفال الشوارع مـن الـذكور            
ليهم مـن جانـب     فكان أمهها إلقاء القبض ع    : للمضايقات اليت يتعرض هلا أطفال الشوارع     

وعلى . الشرطة، مضايقات من أطفال أكرب سناً من أطفال الشوارع أيضاً، السب، والضرب           
، إال أن هنـاك     ) يف املائـة   ١,٤ (لتحرش اجلنسي بني اإلناث مل تتعـد      الرغم من أن نسبة ا    

دراسات أخرى تشري إىل أن الفتيات من أطفال الشوارع أكثر عرضة من الذكور إىل صـور   
 :نتهاك واالستغالل مثلالعنف واال

 . ري بقصد االغتصاب واالستغالل اجلنسيساالحتجاز الق •

 .)١١(استغالل القاصرات يف العمل يف البغاء حتت التهديد أو االبتزاز •

 استغالل األطفال يف البغاء  -جيم   

ال تعترب جرمية استغالل األطفال يف البغاء منتشرة يف ربوع اجلمهوريـة، ولكنـها                -٦٣
 .)١٢(شكل حمدود يف بعض املناطق السياحيةتتواجد ب

 املواد اإلباحية  -دال   

كذلك ال تعترب جرمية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية منتشرة علـى املـستوى                -٦٤
الوطين، ولكن مت تسجيل بعض خمالفات اشتملت على تصوير األطفال بالتليفونات احملمولـة            

 .)١٣(من جانب بعض السائحني

     اجلهود الوطنية ملنع استغالل األطفال على شـبكة اإلنترنـت إطـالق           ومن أهم     -٦٥
سوزان مبارك من خالل حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم مبادرة              السيدة

مت ذلك بالتعاون   . ٢٠٠٧سبتمرب  /نشر ثقافة السالم باستخدام تكنولوجيا املعلومات يف أيلول       
ت وتكنولوجيا املعلومات، والتربية والتعلـيم، والـشركات   مع وزارات الداخلية، واالتصاال 

تسعى املبادرة لنشر ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت يف        . املقدمة خلدمات اإلنترنت يف مصر    
أوساط األطفال والشباب، ويف إطارها استضافت مصر امللتقى الرابـع ملنتـدى حوكمـة              

 . ته قضايا محاية األطفال على اإلنترنتالذي تناولت فعاليا) ٢٠٠٩شرم الشيخ (اإلنترنت 

__________ 

ورقة عمل قدمت يف الصالون الثقـايف ملركـز         ". العنف واالستغالل اجلنسي لفتيات الشارع     "،ملياء لطفي  )١١(
 .٢٠٠٧مايو /أيار ٢٣القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف 

 .لتنمية ومحاية املستهلك والبيئة بأسوانتقرير مقدم من مجعية املستقبل ل )١٢(

 .املرجع نفسه )١٣(
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 تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً   

 تطبيق الربوتوكول االختياري    

 اجلهات املعنية بإنفاذ الربوتوكول االختياري  -ألف   

اجلهة املعنية بتنسيق اجلهود الوطنية إلنفاذ الربوتوكول االختياري يف مجهورية مصر             -٦٦
تعمل الوزارة  ). اجمللس القومي للطفولة واألمومة   (لألسرة والسكان   العربية هي وزارة الدولة     

واخلارجية، والتضامن االجتماعي،    ،)١٤(الداخلية: على تنسيق جهود جهات عدة هي وزارت      
والعدل، والسياحة، والتعاون الدويل، والقوى العاملة واهلجـرة، والـصحة، واألوقـاف،            

هذا باإلضافة إىل   . يا املعلومات، والتربية والتعليم   واإلعالم، والثقافة، واالتصاالت وتكنولوج   
النيابة العامة، اجمللس القومي حلقوق اإلنسان، اجمللس القومي للشباب، باإلضافة إىل اجلهـاز             
القومي لتنظيم االتصاالت وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم، وعدد من             

 . اجلمعيات األهلية العاملة يف اجملال

 ٢٠٠٧أنشئت وحدة منع االجتار باألطفال باجمللس القومي للطفولة واألمومة عـام              -٦٧
         جاء إنشاء الوحـدة مواكبـاً إلطـالق        . وهي أول وحدة مصرية متخصصة يف هذا اجملال       

سوزان مبارك ألول محلة للتوعية من خالل التوجه بنداء جملتمع األعمال يف املائـدة               السيدة
لتنبيه الـرأي العـام     " أوقفوا االجتار باألفراد اآلن   : " حتت عنوان  ٢٠٠٦ا عام   املستديرة بأثين 
 .  ودولياً، حىت تتسع شبكة التوعية وجهود املناهضة  وإقليمياً، بالقضية حملياً،

ومت بناء قدرات العاملني بالوحدة من خالل سلسلة من التدريبات املتخصـصة يف               -٦٨
، باإلضـافة إىل    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ية، واململكة املتحدة يف     النمسا والواليات املتحدة األمريك   

املشاركة املستمرة يف املؤمترات وورش العمل ذات الصلة على املستوى الـوطين والـدويل              
 .واإلقليمي لتبادل اخلربات

وقد أصبحت الوحدة بيت خربة يف جمال مكافحة االجتار يف األفراد وشارك العاملون   -٦٩
نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األفراد         هبا كمدربني يف ورش عمل      

__________ 

توجد بوزارة الداخلية إدارة مسؤولة عن مكافحة املخالفات اخلاصة باآلداب العامة تابعة لقطاع احلمايـة                )١٤(
تعىن هذه اإلدارة بالوقاية من البغاء والبيع وأي استغالل جنسي لإلناث، منع األنشطة املرتبطة               . االجتماعية

 الدويل، اختاذ كل اإلجراءات الالزمة ملتابعة أنشطة املصريني يف اخلارج واألجانب يف مصر فيما خيص             بالبغاء
كما يوجد بـالوزارة إدارة عامـة       . البغاء، ومتابعة أنشطة املنظمات املعنية بسفر اإلناث للعمل يف اخلارج         

مبا يف ذلـك االسـتغالل      ( للقصر   حلماية األطفال معنية بتسجيل كل املخالفات اخلاصة باستغالل البالغني        
، وإجراء حتريات حلماية اإلناث املتقدمات للعمل يف اخلارج، والتعامل مـع املـشكالت              )اجلنسي والبغاء 

مذكرة موجهة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال          .  لإلناث االجتماعية املسببة لالستغالل اجلنسي   
 .ةواستغالهلم يف البغاء واملواد اخلليع
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ويف هذا اإلطار استضافت الوحدة وفداً      . واملنظمة الدولية للهجرة واهليئة العامة لالستعالمات     
كما تستقبل الوحدة عـدداً مـن   .  للتعرف على أنشطتها املختلفةJohns Hopkinsمن جامعة 

 الذين يستفيدون من خربات الوحدة ومن مكتبتـها املتخصـصة           الباحثني والطلبة املصريني  
 . واملوقع اإللكتروين اخلاص هبا

 : تعمل الوحدة بالتنسيق مع اجلهات املعنية على  -٧٠

وضع خطة عمل وطنية ملناهضة جرائم االجتار باألطفال متـضمنة تـدابري              )أ(  
 : املنع، احلماية، واملالحقة، كما تتضمن

 . ملساعدة للضحايا أو املعّرضني للخطرتوفري احلماية وا •

 . إعادة تأهيل الضحايا نفسياً وجسدياً ودجمهم باجملتمع •

 . تدريب املتعاملني مع األطفال الضحايا أو املعرضني للخطر وزيادة مهاراهتم •

مراجعة التشريعات الوطنية، ووضع معايري للحد األدىن املطلوب ملناهضة االجتـار            •
 . يف األطفال

 . وارد الالزمةضمان امل •

 . املتابعة والتقييم •

 . رفع الوعي وتعبئة الرأي العام  )ب(  

تبادل اخلربات مع الدول ذات التجارب الناجحة يف جمال مناهضة االجتـار              )ج(  
 .باألطفال، واملشاركة الفعالة يف كافة االجتماعات واملؤمترات الدولية اليت تناقش القضية

 . ت املعنية احلكومية واألهليةتنسيق األدوار بني اجلها  )د(  

 .إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد جرائم االجتار باألطفال  )ه(  

 مبوجب  ٢٠٠٧أنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األفراد يف             -٧١
 قرار من رئيس جملس الوزراء باعتبارها اإلطار املؤسسي ملكافحة ومنع االجتار يف األفـراد يف           

وتعمل كمرجعية استشارية للسلطات  )١٦(وتضم اللجنة كافة اجلهات الوطنية املعنية .)١٥(مصر
 :واجلهات واهليئات الوطنية لتحقيق املهام التالية

__________ 

د  يف األفــرااالجتــار اللجنــة الوطنيــة التنــسيقية ملكافحــة ومنــع -موقــع وزارة اخلارجيــة املــصرية   )١٥(
http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/comittee/2462009Specialization.htm. 

 والـسكان،  واألسـرة  والصحة، والدفاع، والداخلية، والعدل، اخلارجية، وزارات بعضويةتتشكل اللجنة    )١٦(
 والتعلـيم،  والتربيـة  العايل، والتعليم واهلجرة، العاملة والقوى والسياحة، االجتماعي، والتضامن واإلعالم،
 واألمومـة،  للطفولـة  القومي واجمللس اإلنسان، حلقوق القومي واجمللس العامة، والنيابة العامة، واملخابرات
 واملـسائل  اإلنـسان  حقـوق  لشؤون اخلارجية يروز مساعد نائب مكتب ويتوىل .للمرأة القومي واجمللس

 .للجنة الفنية األمانة الدولية واإلنسانية االجتماعية
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 . األفراديفصياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية االجتار  •

صياغة رؤية مصرية موحدة تعكس كافة األبعاد القانونية واألمنيـة والـسياسية             •
 .تصلة باملوضوعامل

 . األفراديفإعداد تقرير سنوي حول اجلهود الوطنية للتصدي لقضية االجتار  •

متابعة تنفيذ مصر اللتزاماهتا الدولية جتاه االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحـة             •
 .استغالل األشخاص

زمـة  خماطبة اجلهات املعنية القتراح التدابري واإلجراءات التشريعية والتنفيذيـة الال          •
ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، واستيفاء االستبيانات الدورية اليت ترد إىل            
مصر خبصوص التدابري واإلجراءات التشريعية والتنفيذية اليت اختذهتا مصر لتنفيـذ           
التزاماهتا الدولية الناشئة عن تصديقها على املستوى الدويل واليت يعكسها مستوى           

 .يةتنفيذ التزاماهتا الدول

مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة واقتراح كيفية حتقيق التوافق بينـها وبـني           •
 .االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها مصر

 .دراسة اقتراح صياغة تشريع موحد ملعاجلة قضية االجتار يف األفراد بشكل متكامل •

ـ           • سياسات اقتراح اإلجراءات الالزمة ملساعدة ضحايا تلك اجلرمية ومحايتـهم، وال
والربامج الالزمة، باإلضافة إىل إعداد البحوث ومحالت التوعية اإلعالمية وتطـوير    
املناهج التعليمية، فضالً عن التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن              

 .منظمات اجملتمع املدين املعنية هبذا املوضوع

وطنية القائمة علـى    تشجيع اجلهود الرامية إىل تكوين واالرتقاء مبستوى الكوادر ال         •
 .إنفاذ أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة

اإلسهام يف إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمني على إدارة العدالة اجلنائية             •
 .واجلهات املعنية بإنفاذ القانون

إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مراكز البحوث جلمع وحتليل املعلومـات         •
 األفراد وتبادهلـا مـع اهليئـات واجلمعيـات          يفربات عن االجتار    والبيانات واخل 

واملنظمات اإلنسانية العاملة يف هذا اجملال وتوثيق الروابط مع اللجان أو اهلياكـل             
 .القومية اإلقليمية والدولية بغرض تبادل املعلومات واخلربات فيما بينها

 UNODCت واجلرميـة    تفعيل التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرا          •
 وغريمها من اجلهات واملنظمات     GPAT األفراد   يفوالربنامج العاملي ملكافحة االجتار     

املعنية مبكافحة االجتار يف األفراد، وذلك بغرض املساعدة على إنفـاذ نـصوص              
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املواثيق الدولية ولتوفري الدعم الفين ملساعدة احلكومة املصرية يف مكافحة جـرائم            
 .فراد األيفاالجتار 

تعزيز آليات التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية على كافة املستويات عـن           •
طريق تشجيع اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام االتفاقيات الدولية متعـددة           

 .األطراف ذات الصلة

 نشر الربوتوكول االختياري والتدريب عليه  -باء   

سوزان مبارك على مـدى   مومة بقيادة ودعم السيدة قام اجمللس القومي للطفولة واأل      -٧٢
ولعبت . السنوات العشر املاضية جبهود كبرية لرفع الوعي باالتفاقية وبروتوكوليها االختياريني         

وهي (وزيرة الدولة لألسرة والسكان منذ مطلع األلفية ومنذ أن كانت األمني العام للمجلس              
وحققت هذه اجلهود جناحاً ملموساً     . هذا اجملال دوراً مكثفاً يف    ) عضو يف جلنة حقوق الطفل    

ساهم يف حتقيق العديد من اإلجنازات منها اإلصالح التشريعي يف جمال حقوق الطفل، ورسم              
استراتيجيات محاية حقوق الفئات املعرضة للخطر والربامج التدريبية للكوادر العاملة يف جمال            

 اجلهود اليت تضافرت مع جهود اجملتمع املدين، وبفضل هذه. إنفاذ القانون واملتعاملة مع الطفل
تويل الدولة اآلن مبؤسساهتا املختلفة أمهية قصوى لنشر الربوتوكول االختياري ورفع كفـاءة             

 . املتعاملني مع األطفال عن طريق التدريبات واألدلة

 التدريبات    

 :نظمت اجلهات التالية دورات تدريبية وورش عمل  -٧٣

  طفولة واألمومةاجمللس القومي لل    
 باألطفال بالتعاون مع وزارات السياحة، القوى العاملـة         االجتارمت وحدة منع    ظّن  -٧٤

 اخلارجية، الداخلية، العدل، والنيابة العامـة عـدداً مـن           ،والتعليم واهلجرة، الصحة، التربية  
. التدريبات املتخصصة لبناء قدرات املهنيني واملسؤولني احلكـوميني عـن إنفـاذ القـانون             

  : استهدفت هذه التدريبات
القضاة، القاضيات، واألخصائيني النفسيني واالجتماعيني مبكاتب تسوية الرتاعات  •

 ).وزارة العدل(مبحاكم األسرة مبحافظات القاهرة الفيوم واجليزة 

 ).النيابة العامة( احملامني العامني ووكالء النيابة  •

شرطة واجلوازات واجلرمية املنظمة  إنفاذ القانون من ضباط أمن املوانئ والمسؤويل •
 ).وزارة الداخلية(وإدارة مكافحة جرائم اإلنترنت واألحداث 

 ).وزارة السياحة(مفتشي السياحة  •
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 ).وزارة الصحة(الفريق الصحي  •

 ).وزارة األوقاف(رجال الدين  •

 ).وزارة القوى العاملة واهلجرة(مفتشي العمل  •

 ).والتعليموزارة التربية (أخصائيي البيئة والسكان  •

تدريب مدربني من اجلمعيات واملدرسني للمشاركة يف تنفيذ مبادرة حركة سوزان            •
، وذلك يف إطار املبادرة املشار إليها سابقاً الـيت        لإلنترنتمبارك لالستخدام اآلمن    

أطلقتها السيدة سوزان مبارك من خالل حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة مـن             
ـ      ورة اسـتغالل األطفـال يف األعمـال اإلباحيـة          أجل السالم لرفع الوعي خبط

  .اإلنترنت عرب
 .جلان احلماية •

كما نظم خط جندة الطفل العديد من الدورات التدريبية وورش العمـل التفاعليـة                -٧٥
لرفع الـوعي باالتفاقيـة     ) أخصائيني عاملني يف اجلمعيات األهلية، ممثلي وزارات      (للشركاء  

          رامج أفالطون، التطوع، الوقايـة مـن املخـدرات، مت         ويف إطار ب  . وقانون الطفل املصري  
 ألف طفـالً  ١٦ ومتطوع، والذين قاموا بدورهم بتوعية   اجتماعي أخصائي   ١ ٤٠٠تدريب  

 حمافظة يشكلون نواة أساسية للتوعية والتعريف ببنود االتفاقية يف املـدارس      ١٤على مستوى   
أما برنامج اإلعـالم االجتمـاعي فقـد        . ومراكز الشباب وكافة جتمعات األطفال والنشء     

رؤساء حترير وصحفيني ومقـدمي     ( ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات اإلعالميني        ١٠ نفذ
 تـدريب وورشـة     ١٠٠، و )برامج بالتليفزيون املصري والقنوات الفضائية واإلذاعات احمللية      

 . عمل للشباب لرفع الوعي بقضايا الطفولة

  وزارة العدل    
كما تنظم  . العدل دوراً هاماً يف إقرار تعديالت قانون الطفل وتنفيذها        لعبت وزارة     -٧٦

وقـد  . الوزارة حلقات نقاشية ودورات تدريبية عن حقوق الطفل ألعضاء السلك القضائي          
. تصدت الوزارة إىل قضايا خطف األطفال مبعرفة أحد الوالدين يف حاالت الزواج املخـتلط             

منها اجتماعات عملية مالطا بالتعاون     ( هلذا الغرض    وشاركت يف خمتلف االجتماعات الدولية    
ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم منـها        ). مع مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص     

 مـؤمتراً   ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول مذكرة مع اململكة املتحدة وعقدت يف هذا اإلطار يف          
 . ة الربيطانية بالقاهرةبالتعاون مع وزارة الدولة لألسرة والسكان والسفار

  النيابة العامة    
قام السيد النائب العام وأعضاء النيابة العامة بـدور بـارز لتنفيـذ الربوتوكـول                 -٧٧

 يف األفراد ضمن موضوعات حقـوق       االجتارفقد أدرجت النيابة العامة مكافحة      . االختياري
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ك شاركت خنبة من أعضاء النيابة وتطبيقاً لذل. اإلنسان اليت يتدرب عليها أعضاء النيابة العامة
العامة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود ومن ضـمنها              

وجتدر اإلشارة إىل قرارات االهتام اليت يصدرها النائـب         ). ٢٠٠٧( يف األفراد    االجتارجرمية  
ربوتوكول االختياري ومـن ذلـك   العام يف بعض القضايا واليت تشري إىل أحكام االتفاقية وال 

قرارات االهتام يف حاالت زواج األطفال اليت مت ضـبطها، وقـرارات االهتـام يف القـضية                 
 جنايات الرمل اخلاصة باالستغالل التجاري واجلنسي من بـالغني          ٢٠٠٩ لسنة   ٢٤٩٠ رقم

جرمية التـبين  لعدد من أطفال الشوارع واليت سريد ذكرها يف التقرير الحقاً، وقرار االهتام يف             
 ٢٠٠٩ لـسنة    ٤١٤القضية رقم   (غري املشروع اليت أبلغت عنها السفارة األمريكية بالقاهرة         

 . )١٧(جنايات قصر النيل

ففي أول سابقة لتنفيذ تعديالت قانوين الطفل والعقوبات، قضت حمكمة جنايـات              -٧٨
اء وتوليد وأمـني    القاهرة مبعاقبة مشرفة جبمعية بيت طوبيا للخدمات االجتماعية وطبيب نس         

 ألف جنيه ومعاقبة مثاين متـهمني   ١٠٠صندوق اجلمعية بالسجن ملدة مخس سنوات وبغرامة        
جنيه الهتامهم بتكوين تـشكيل   ألف ١٠٠آخرين باحلبس ملدة عامني وتغرمي كل منهم مبلغ     

 عابر للحدود وشراء أربع أطفال رضع وتزوير حمررات رمسية عبارة عن إخطـارات              عصايب
وكان السيد النائب العـام سـبق وأن        . شهادات ميالد مزورة باسم األطفال الرضع     والدة و 

أعلن قرار االهتام حبق املتهمني والذي جاء فيه أن املتهمني باعوا وسهلوا بيع وشـراء أربـع                 
 وكذا التزويـر يف حمـررات   - احملظور قانوناً يف مصر   -أطفال حديثي الوالدة بغرض التبين      

 عن إخطارات والدة وشهادات ميالد وسجالت قيد مواليد وجـوازات           رمسية وعرفية عبارة  
سفر واستعماهلا يف إثبات بنوة هؤالء األطفال على خالف احلقيقة لغري آبـائهم وأمهـاهتم               

 .واستخراج شهادات ميالد وجوازات سفر مزورة وحماولة تسفريهم خارج البالد

 بشأن مكافحة صور ٢٠٠٨سنة  ل٢١كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم     -٧٩
 األفراد وهو عبارة عن تعليمات جيب على أعضاء النيابة العامـة مراعاهتـا              يفجرائم االجتار   

 ).٥ املرفق انظر( يف تطبيق أحكام قانون الطفل تباعهااو

  املعهد القومي للتدريب التابع لوزارة التضامن االجتماعي    
ماعيني والنفسيني يف جمال الدفاع االجتمـاعي  نظم برامج تدريبية لألخصائيني االجت     -٨٠

 .)١٨( وتنمية قدراهتم وزيادة معارفهم حول االتفاقيةكفاءهتمهبدف رفع 

__________ 

  .طعن املتهمون على احلكم بالنقض ومل يفصل فيه بعد )١٧(
  .بيانات وزارة التضامن االجتماعي )١٨(
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  املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية    
 سلسلة من احللقات النقاشية تناولت اإلنساننظم بالتعاون مع اجمللس القومي حلقوق   -٨١

 بأطفـال الـشوارع،     االجتـار الزواج القسري وزواج القاصرات،     : موضوعات من أمهها  
 .االستغالل اجلنسي، باإلضافة إىل ورشة عمل مت عقدها مع املنظمة الدولية للهجرة

  املركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل    
ة عن حقوق الطفل والربوتوكول االختياري للقـضاة وأعـضاء          نفذ دورات تدريبي    -٨٢

  .)١٩(النيابة العامة

  األدلة    
         بتقـدمي         اخلـاص            اإلرشـادي            لدليلـها          العربية        النسخة        للهجرة         الدولية        املنظمة       أصدرت •

يسعى الدليل إىل مـساعدة     . )٢٠()٢٠٠٨( يف األفراد         االجتار        لضحايا         املباشرة    دةـ      املساع
 يف األفراد على نقل التشريعات والسياسات إىل مستوى         االجتار العاملني يف جمال مناهضة   

   . )٢١(       للضحايا        املباشرة         املساعدةالتطبيق العملي الالزم لتوفري 

أصدر اجمللس القومي للطفولة واألمومة الدليل اإلرشادي التدرييب للجهات العاملة           •
رات واملهارات يف جمال مناهضة عمل األطفال والذي يعترب مرجعية حمددة لبناء القد  

 .اخلاصة يف إطار منهج تدرييب متكامل

تضم األدلة التدريبية بربنامج أفالطون مكوناً خاصاً لتوعية األطفال بكافة أشكال اإلساءة             •
 .واالستغالل اجلنسي وكيفية التصدي هلا ودور خط جندة الطفل كآلية أساسية للحماية

الـدليل  : دلة التدريبية منـها   أصدرت وحدة منع االجتار باألطفال جمموعة من األ        •
، والـدليل   "سيما النساء واألطفـال    أدوات مكافحة االجتار باألفراد ال    "التدرييب  

اإلرشادي املبسط لتأمني سالمة األطفال حديثي الوالدة، ودليل األسـرة العربيـة            
كما أعدت الوحدة مسودة مؤشرات للتعرف علـى        . لالستخدام اآلمن لإلنترنت  

يف ضوء األدلة التوجيهية لألمم املتحدة خبصوص محاية األطفال         األطفال الضحايا   
ويف هذا اإلطار قامت الوحدة بتدريب األطفـال        . ضحايا اجلرمية والشهود عليها   

__________ 

  .بيانات وزارة العدل )١٩(
 يف األفـراد    االجتار مساعدة ضحايا     ضمن فعاليات االجتماع اإلقليمي للخرباء العرب حول        مت تدشني الدليل   )٢٠(

 دولـة  ١٢الذي نظمته وزارة اخلارجية املصرية يف القاهرة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة وحبضور وفود   
عربية ممثلني عن املنظمات غري احلكومية والدولية واإلقليمية وأجهزة األمـم املتحـدة ومراكـز األحبـاث                 

  .٢٠٠٨ديسمرب /انون األولك ١٦-١٤واجلامعات خالل الفترة 
القـاهرة  ( يف األفراد    االجتارحماضرة السيد ريتشارد دانزجير يف االجتماع اإلقليمي للخرباء العرب حول مساعدة ضحايا              )٢١(

 اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحـة ومنـع        -موقع وزارة اخلارجية املصرية     ). ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٦-١٤
  .http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/conf/2462009Docu. االجتار باألفراد
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باإلضـافة إىل   . على حقوقهم الواردة يف األدلة التوجيهية واالستماع لتقييمهم هلا        
ون للمواثيق الدوليـة الـيت      ذلك أعدت الوحدة دليالً تدريبياً ملسؤويل إنفاذ القان       

  .صدقت مصر عليها اخلاصة حبقوق الطفل ومنها الربوتوكول االختياري

                       يذ الربوتوكول االختياريامليزانية املخصصة لألنشطة املتعلقة بتنف  -جيم   
ختيـاري،                                                                        فيما خيص امليزانية املخصصة لألنشطة املتعلقة بتنفيـذ الربوتوكـول اال            -  ٨٣

 من تقرير مصر الدوري اجملمع الثالث والرابع املقدم إىل اللجنة،           ٥٥ هو مبني يف الفقرة    وكما
يتضح النجاح الذي أحرزته مصر يف إعداد أول دراسة ترصد املوازنة العامة مـن منظـور                

وتعترب منهجية موازنة حقوق الطفل املـصري  . ٢٠٠٥حقوق الطفل يف اجملتمع املصري سنة       
ي وربطه حبقوق الطفل، وذلك من خالل استعمال        األداة اليت مسحت برصد اإلنفاق احلكوم     

جمموعة من األساليب لوضع منوذج يربط األنشطة باحلقوق مبا يساعد على تقييم سياسـات              
احلكومة من خالل عمليات املوازنة وغريها، ويف تقييم اإلجراءات والسياسات الـيت تلـيب              

ري احلكومية، واحلصص املاليـة     التزامات احلكومة جتاه األطفال، وأيضا الربامج احلكومية وغ       
 . املوجهة حلقوق الطفل يف مصر

 الذي حييل إىل ما ورد بتقرير مصر الدوري اجملمـع الثالـث        ٢اجلدول رقم   يعرض    -٨٤
وهي كلها تستهدف   ( ميزانية الربامج اليت يقوم هبا اجمللس القومي للطفولة واألمومة           -والرابع  

خـالل  )  الـواردة يف الربوتوكـول االختيـاري       شة املعرضة خلطر اجلـرائم    الفئات املهمّ 
سيتم الحقاً توفري بيان باملخصصات املالية إلنفاق       ). ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠٤/٢٠٠٥( الفترة

  . اجلهات احلكومية األخرى ذات الصلة

  ٢دول اجل
 موازنة داخل االختياري الربوتوكول مبوضوع املعنية الربامج على لإلنفاق املخصص
 )حملي (واألمومة ةللطفول القومي اجمللس

   )                 القيمة باأللف جنيه   ()٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠٤/٢٠٠٥(خالل الفترة     
       اإلمجايل     ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨     ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧     ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦     ٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥     ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤       بيــان
         الطفولة       رعاية       مشروع
        واألمومة

٧     ٣٠٠ ٢ ٠٠٠  ١     ٨٠٠  ١     ١٠٠  ١     ١٠٠  ١     ٣٠٠  

  ٩   ٠  ٠٠ ٢٠٠٠  ٢     ٠٠٠  ١     ٥٠٠  ١     ٥٠٠  ٢     ٠٠٠      األمية    حمو       مشروع

   ٢١     ٠٠٠ ٤ ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠       واملرأة       الطفل       مشروع

 ٧٤ ٠٣٠ ٨ ٠٠٠ ١٢ ٢٠٠ ٢٤ ٥٠٠ ٢٤ ٢٣٠ ٥ ١٠٠         البنات     تعليم        مبادرة       مشروع

      يف       املسامهة       مشروع
         املشاركة       صندوق

        الطفولة     أجل    من

  ٣٠     ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠   ١٠     ٠٠٠   ١٠     ٠٠٠   

    ١٤١    ٣٠ ٣ ٢٦ ٠٠٠   ٣٠     ٠٠٠   ٤١     ١٠٠   ٣٠     ٨٣٠   ١٣     ٤٠٠      اإلمجايل  
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وباإلضافة إىل ما ورد يف اجلدول السابق من متويل الدولة لربامج اجمللـس القـومي                 -٨٥
للطفولة واألمومة، تساهم أيضاً مصادر التمويل الدولية واملصرية اخلاصة يف دعـم الـربامج              

 :٣اجلدول رقم املعنية مبوضوع الربوتوكول االختياري كما هو موضح يف 

  ٣دول اجل
 موازنة داخل االختياري الربوتوكول مبوضوع املعنية الربامج على اقلإلنف املخصص
 )خاص وقطاع دويل (واألمومة للطفولة القومي اجمللس

  )جنيه مصري(باملاليني 
 املصادر الدولية واخلاصة القطاع

 ١٥٦ برنامج أطفال يف خطر
 ١٠٨,٤ تعليم البنات 

 ٥٥ مناهضة العنف ضد الطفل
 ٣٧,١ ختان اإلناث

 ١٦,٧ ملرصد الوطين حلقوق الطفلا

 ١١ احلد من الفقر
 ٨ محاية النشء من املخدرات

 ٧,١  باألطفالاالجتارمنع 
 ٢ برنامج أفالطون

 ٤٠١,٣ اإلمجايل  

   الشاملة للدولةاالستراتيجية  - دال  

أعلنت مصر عدداً من اخلطط واالستراتيجيات الوطنية اليت صاغها اجمللس القـومي              -٨٦
 واألمومة بالشراكة مع اجلهات املعنية احلكومية واجملتمع املدين وأجهزة األمم املتحدة            للطفولة

تـستهدف هـذه اخلطـط      . واملنظمات الدولية واملاحنة بعد االستئناس بـآراء األطفـال        
واالستراتيجيات التصدي لألسباب اجلذرية للجرائم الـواردة يف الربوتوكـول االختيـاري            

األطفال من الفئات املهّمشة واملعرضني ألن يصبحوا ضحايا لتلـك          وتعطي األولوية حلماية    
تأيت أمهية هذا املستوى من التدخل نظراً لتفاوت األطفال املـصريني يف ظـروفهم              . اجلرائم

مما يعـرض بعـضهم إىل      ) االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية واجلغرافية وغريها     (
  . ر عرضة لألخطار الواردة بالربوتوكول االختياريأشكال حمددة من التمييز وجيعلهم أكث

لذا، هتدف هذه السياسات العامة إىل محاية هؤالء األطفال ضماناً حلياهتم ومنـوهم               -٨٧
.  وعدم التمييز ضدهم وحفاظاً على مصاحلهم الفضلى وفتح الفرص أمامهم للتعبري عن آرائهم

 :  وضوع الربوتوكول االختياريومن أمثلة هذه السياسات العامة وثيقة االرتباط مب

 .٦املرفق انظر ). ٢٠٠٩(جتار باألطفال االاخلطة الوطنية ملنع  •

  ).٢٠٠٧(مسودة االستراتيجية القومية لتمكني األسرة  •
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  ).٢٠٠٦(اخلطة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال  •
 ).٢٠٠٦(االستراتيجية القومية وخطة العمل للقضاء على عمل األطفال  •

 ).٢٠٠٥(يجية القومية حلماية النشء من املخدرات االسترات •

 ).٢٠٠٣(االستراتيجية القومية حلماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع  •

 ).٢٠٠٢(اخلطة القومية لتعليم البنات  •

كما أعدت وزارة الداخلية استراتيجية ذات حموريني أساسيني أحدمها أمين واآلخر             -٨٨
ال خاصةً املنتمني إىل الفئات األكثر حرماناً وكـشف      وقائي اجتماعي إلسباغ احلماية لألطف    

اجلرائم اليت ترتكب ضدهم وضبط مفسديهم ومستغليهم يف كافة األعمال املؤمثة قانوناً ومنها      
  .)٢٢(املصنفات الفنية اإلباحية واالعتداءات اجلنسية

  مشاركة اجملتمع املدين  -هاء   
جهزة احلكومية يف مكافحة بيع األطفال      يلعب اجملتمع املدين دوراً مهماً كشريك لأل        -٨٩

مجع البيانات، توفري خـدمات     /واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية عن طريق الدراسات        
 :فيما يلي بعض األمثلة لدور املنظمات األهلية يف هذا اجملال. مباشرة، والتوعية

  مجع البيانات/الدراسات    
ا مجعية املستقبل للتنمية ومحاية املستهلك والبيئـة        من أمثلة ذلك الدراسة اليت أجرهت       -٩٠

  ودراسة نفذهتا مجعية بـور     ،)٢٣(اًبأسوان عن األطفال املتواجدين بالشارع املشار إليها سابق       
فؤاد لرعاية األسرة والطفولة عن حقوق الطفل املصري يف ظل االتفاقيات الدولية والقـانون              

يت تعاونت فيها إحدى اجلمعيات األهلية مع اجمللس        والدراسة املذكورة سابقاً وال    )٢٤(الداخلي
القومي للطفولة واألمومة واملعهد العايل للخدمة االجتماعية لدراسة مشكلة زواج الفتيـات            

 . دون السن القانونية يف ريف إحدى حمافظات مصر

 توفري خدمات مباشرة    

ـ          • ة يف مبـادرة    يساهم القطاع اخلاص بالتعاون مع اجمللس القومي للطفولة واألموم
إلنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع املعرضني خلطر اجلرائم اليت يـشملها            

 .الربوتوكول االختياري
__________ 

  .تقرير وزارة الداخلية )٢٢(
 ،التقرير النهائي لبحث الشارع املنفذ ضـمن أنـشطة مـشروع كنـوز املـستقبل     . حنان مجعة بكري  )٢٣(

  .٢٠٠٩ مايو/أيار
  .فؤاد لرعاية األسرة والطفولة ببورسعيد تقرير مقدم من مجعية بور )٢٤(
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بتـوفري خـدمات    " أطفال يف خطر  "قامت اجلمعيات األهلية املشاركة يف برنامج        •
 .خمتلفة لألطفال املعرضني للخطر يف عدد من احملافظات

 يف إيواء أكثر مـن      ١٦ ٠٠٠ة خبط جندة الطفل     جنحت اجلمعيات األهلية الشريك    •
 طفالً، باإلضافة إىل البدء يف تأهيل أطفال الشوارع وتـوفري غريهـا مـن               ٨٦٠

 . اخلدمات ملقدمي البالغات

 األهليـة   FACEتعاون اجمللس القومي للطفولة واألمومة وحمافظة القاهرة ومجعيـة  •
 االجتـار م لتأهيل ضـحايا     إلنشاء مركز مبدينة السال    Danoneالبلجيكية ومؤسسة   

 .باألطفال واستقبال أطفال الشوارع ذوي اإلعاقة

 .يتربع عدد من رجال األعمال ملساعدة األسر الفقرية على إحلاق أطفاهلم بالتعليم •

  التوعية    
فؤاد لرعاية األسرة والطفولة برامج لتوعية وتثقيف ألولياء األمور          نظمت مجعية بور    -٩١

فؤاد حبقوق الطفـل يف      املدرسني يف مدارس التعليم األساسي حبي بور      وجمالس اآلباء وبعض    
  . )٢٥(ظل املواثيق واملعاهدات والقوانني الداخلية

  آليات املراقبة والرصد  -واو   
جنحت مصر يف التنسيق بني اجلهات املعنية احلكومية واألهلية والدولية وبالتعـاون              -٩٢

ع آليات رصد قوية لتطبيق الربوتوكول االختياري       الوثيق مع وسائل اإلعالم مما أدى إىل وض       
وزارة الدولة لألسرة والسكان ويتبعهـا اجمللـس         ومراقبة أية انتهاكات له وذلك من خالل      

القومي للطفولة واألمومة واليت ترصد أية انتهاكات من شأهنا اإلضرار باألطفال من خـالل              
  .خطوط جندة الطفل واملشورة األسرية واإلعاقة

 ١٦٠٠٠دة الطفل خط جن    

هو خط تليفوين جماين يغطي كافة أحناء اجلمهورية ويعمل بال انقطاع أنشأه اجمللس               -٩٣
، كآليـة   بأمـستردام القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع املنظمة الدولية خلط جندة الطفل           

يني لرصد حقوق الطفل ولتلقي الشكاوى باعتماد منظور االتفاقية وبروتوكوليها االختيـار          
خيـدم اخلـط األطفـال      . تنفيذاً للمالحظات اخلتامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاين        

 سنة ويوفر النقطة األوىل للتعرف على واقع مشكالهتم من خـالل االسـتماع إىل               ١٨ حىت
ويعمل اخلط على التصدي هلـذه املـشكالت        . شكواهم كما يتلقى الشكاوى من البالغني     

__________ 

  .املرجع نفسه )٢٥(
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سـامهت  و .)٢٦(ل إطار هيكلي متكامل وشبكة وطنية من الـشركاء        ومعاقبة اجلناة من خال   
قاعدة بيانات اخلط يف توجيه اقتراحات تعديل قانون الطفل، هذا وقد أسبغ قانون الطفـل               
وضعاً قانونياً على اخلط باعتباره أحد آليات الرصد تتمتع بـصالحيات تلقـي الـشكاوى               

  ).  من القانون٩٧املادة (نتائج التحقيق ومعاجلتها وإحالتها وطلب التحقيق فيها ومتابعة 
يصل اخلط باخلدمة إىل املدارس وغريها من جتمعات األطفال، ويعمل من خـالل             و  -٩٤

تعاقدات مع اجلمعيات األهلية وبالتعاون مع اجلامعات ومراكز االستشارات النفـسية هبـا             
ت ذات الكثافـة يف  ويدعم إنشاء مراكز جديدة لالستشارات النفسية واألسرية يف احملافظـا        

 الذي تلقى حىت اآلن ما يزيد عن مليون وأربعمائة          -ساعد اخلط   . األطفال املعرضني للخطر  
يـصدر   وهـو .  على حل الكثري من املشاكل، ووضع نظام ملتابعة الشكاوى         -ألف مكاملة   

لى يرتبط اخلط خبدمة الكترونية وله قاعدة بيانات تعتمد ع        و. تقريراً ربع سنوي وآخر سنوياً    
أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات، تعاون يف إعدادها وزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا            

  .املعلومات ومركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء

 ١٦٠٢١ األسريةخط املشورة     

هو خط تليفوين جماين يعمل على املستوى القومي ميثل وسيلة لتوفري املشورة وتسهيل   -٩٥
يوفر اخلط املشورة األسرية وينبه مبخـاطر زواج        .  اخلدمات اليت حتتاجها األسرة    الوصول إىل 

يعمل اخلط بالتعاون مع مكتب النائب العام و. األطفال وبه خدمة لإلبالغ عن زواج األطفال    
لضبط املتورطني ومالحقتهم جنائياً وقد جنح مؤخراً يف كشف عدد من احلاالت املخالفـة              

.  لرصد أهم املشكالت اليت تواجـه األسـرة        أداةاخلط يف نفس الوقت     كما يعترب   . للقانون
يسعى اخلط إىل حتقيق أهداف الوزارة يف متكني األسرة املصرية من خالل مساعدهتا علـى               و

اختاذ قرارات مدروسة تتعلق بالزواج واإلجناب وبترسيخ مفاهيم الصحة اإلجنابية من منظور            
القرارات ضـبط النمـو الـسكاين، واالرتقـاء         يترتب علي هذه    . حقوقي وتنموي شامل  

كما يقدم اخلط أيضاً املشورة القانونية بواسطة       . باخلصائص السكانية ونوعية وحياة املواطن    
 . متخصصني يف حقوق الطفل واألسرة وبالتعاون مع نشطاء من اجملتمع املدين

  ٠٨٠٠٦٦٦٨٨٨٨خط اإلعاقة     
لفئات املعرضة للجرائم الواردة يف الربوتوكول      يعترب األطفال ذوي اإلعاقة من أكثر ا        -٩٦

 خط اإلعاقة اجملـاين     ٢٠٠٣وعليه، أنشأ اجمللس القومي للطفولة واألمومة عام        . االختياري
__________ 

يعترب التنسيق بني الوزارات املختلفة املعنية بالطفل من الدعائم األساسية الـيت تـساهم يف التعامـل مـع                  )٢٦(
لذا، وضع اخلط إطار تنظيمي وتنسيقي يتوافق مع سرعة التحرك لكافة مـواطن             . البالغات الواردة للخط  

ية، الصحة، التربية والتعلـيم،     تضم الشبكة القومية للشركاء وزارات الداخل     . اخلطر اليت يتعرض هلا الطفل    
التعليم العايل، العدل، التضامن االجتماعي، اهليئة العامة للتأمني الصحي، مركز اخلدمة النفسية جبامعة عني              

  . مجعية أهلية على مستوى اجلمهورية٢٩مشس، و



CRC/C/OPSC/EGY/1 

GE.10-41283 36 

يساهم اخلط يف محاية األطفال     . كآلية للتواصل معهم ومع أسرهم وتلقي شكاواهم املختلفة       
تقدمها هلم الدولة واجملتمع املدين على      ذوي اإلعاقة من خالل توفري بيانات عن اخلدمات اليت          

كما يزودهم بالقوانني اليت تكفل حقوقهم، ويقدم هلم استشارات خمتلفة يف           . مستوى القطر 
 )..خلإبية، اجتماعية، تعليمية، نفسية، ط(أهم اجملاالت اليت هتمهم 

ق الطفل  باإلشارة إىل املالحظة اخلتامية للجنة حقو     : اجمللس القومي حلقوق اإلنسان     -٩٧
على تقرير مصر الدوري الثاين املقدم إىل اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفق معـايري               

 ٩٤اجمللس القومي حلقوق اإلنـسان مبوجـب القـرار اجلمهـوري رقـم                    أنشئ  باريس،
تـضم  .  كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تقدم تقريرها إىل جملس الـشورى           ٢٠٠٣ لسنة

بعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان والتقدم إىل         اختصاصات اجمللس متا  
كما يقوم اجمللس بالتنسيق والتعاون مع مؤسـسات        . اجلهات املعنية باملقترحات واملالحظات   

الدولة املعنية حبقوق اإلنسان، وله احلق يف تلقي الشكاوى يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان           
ال توجد به جلنة أو إدارة للطفل أو املـرأة          ( جهات االختصاص    والتحقيق فيها وإحالتها إىل   

األمومـة  وإن كان يتابع قضايا األطفال من حني آلخر بالتنسيق مع اجمللس القومي للطفولة و             
 ).واجمللس القومي للمرأة

يتعاون اجمللس القومي للمرأة بإحالة ما يرد إليه من شكاوى          : اجمللس القومي للمرأة    -٩٨
 .طفل واألسرةتتعلق بال

متثل جلان احلماية آلية توفري احلماية االجتماعية لألطفال وتعمل أساساً          : جلان احلماية   -٩٩
 من ٩٧ختتص هذه اللجان املنصوص عليها يف املادة .  على املنع واحلماية االجتماعية لألطفال 

ابعة تنفيذ هذه   قانون الطفل برسم السياسة العامة حلماية الطفولة على مستوى احملافظات ومت          
السياسة مع رصد مجيع حاالت التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعالجي الـالزم هلـذه              

تقوم اللجان بصفة دورية مبتابعة إجراءات ونتـائج        . احلاالت ومتابعة ما يتخذ من إجراءات     
هذه  بإعادة النظر يف     - عند االقتضاء    -تنفيذ التدابري املتخذة يف شأن الطفل، وهلا أن توصي          

التدابري وتبديلها أو وقفها مبا حيقق قدر اإلمكان إبقاء الطفل يف حميطه العائلي وعدم فصله عنه 
 للمزيد ٣املرفق  انظر  (إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة وإعادته إليه يف أقرب وقت             

 ).من التفاصيل عن جلان احلماية

 القـومي للطفولـة                للمجلـس   التابعة الاللجنة القومية الدائمة ملناهضة عمل األطف       -١٠٠
واألمومة واليت تضم يف عضويتها اجلهات املعنية من القطاعات احلكومية وغـري احلكوميـة              

 ).منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية(واخلاصة واملنظمات الدولية 
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  التدابري الوقائية -خامساً 

  محاية األطفال األكثر عرضة لألخطار  -ألف   
 اللجنة الفنية االستشارية للمجلس القومي للطفولة واألمومة برئاسة السيدة          وضعت  -١٠١

ويف هـذا   .  األطفال املعرضني للخطر كأولوية على أجندة الدولة       ٢٠٠٠سوزان مبارك منذ    
اإلطار، مت التركيز من خالل منهج متكامل من التشريعات والسياسات العامة والربامج على             

خارج التعليم، املعرضـات خلطـر اخلتـان        (الفتيات  : ناً ومنهم أكثر الفئات هتميشاً وحرما   
، األطفـال العـاملني، أطفـال الـشوارع، األطفـال ذوي اإلعاقـة،              )وللزواج املبكـر  

  .املخدرات وضحايا
 جهـود وزارة الـصحة      ، باإلضافة إىل ما ورد سابقاً يف التقريـر        ،ومن أمثلة ذلك    -١٠٢

أهيل أطفال الشوارع من خالل وضع خطة لتـوفري          محاية وت  إستراتيجيةللمسامهة يف حتقيق    
الرعاية الصحية واخلدمة الطبية ألطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن            
االجتماعي واجمللس القومي للطفولة واألمومة واألجهزة اإلعالمية واجلمعيات األهلية وأفراد          

ة لوزارة التضامن االجتماعي يف منع بعض أطفال  كما جنحت مراكز الرعاية التابع   .)٢٧(اجملتمع
 . يف البغاء أو العمالة القسريةالشوارع من الوقوع يف براثن االستغالل

وتبنت اللجنة الوطنية ملناهضة العنف وضع ميثاق للشرف للعاملني يف جمال السياحة              -١٠٣
وكول االختياري مبا فيهـا  يتضمن املعايري واإلرشادات اخلاصة مبنع اجلرائم اليت يشملها الربوت 

) العاملني بالفنادق والشرطة واخلدمات املعاونة للـسياحة      (تدريب العاملني يف جمال السياحة      
  .على كيفية تفعيل وتطبيق معايري هذا امليثاق ومت التركيز على املناطق السياحية

جلـرائم  جدير بالذكر يف هذا الصدد أن قانون الطفل يتعامل مع األطفال ضحايا ا            و  -١٠٤
اليت يشملها الربوتوكول االختياري باعتبارهم أصحاب حقوق واعترف هبـم باعتبـارهم            

وهو بذلك غّير   . معرضني للخطر بعد أن كان القانون السابق يعاملهم كمعرضني لالحنراف         
منط التفكري السائد الذي كان ينظر إىل األحداث كمجرمني وأصبح يتعامل مع األطفال من              

 أربعة عشر حالة متثـل خطـراً علـى الطفـل            ٩٦يا وحدد يف املادة     منطلق كوهنم ضحا  
  ). ٣املرفق  انظر(

__________ 

إصـدار  ) ٢( ؛إعداد وتصميم سجالت ومنـاذج    ) ١ (:تشتمل خطة وزارة الصحة على مخسة حماور هي        )٢٧(
 إجراء الفحوص الطبية الشاملة اجملانية للطفـل        )٣( ؛لتعليمات الالزمة إىل الوحدات التابعة لوزارة الصحة      ا

  .تقرير من وزارة الصحة. التنسيق مع اجلهات املعنية) ٥( ؛ إجراء حبث حالة)٤( ؛املنتفع باخلدمة
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  محالت التوعية  -باء   
استحدثت مصر منهجية متكاملة لرفع الوعي العام حبقوق األطفال مـن الفئـات               -١٠٥

الضعيفة واملعرضة للخطر ومت رفع الوعي لتغيري السلوكيات السلبية على املستوى الوطين من             
ل برامج وتنفيذ تدخالت عدة منها على سبيل املثال برنامج اإلعالم االجتماعي الـذي              خال

  : الطفولة من خالل عدة حماور هياستهدف مجيع اجلهات املعنية بقضايا

  محالت إعالمية    
 واليت ركزت علـى  ٢٠٠٢عام " البنت مصرية"أطلقت السيدة سوزان مبارك محلة       -١٠٦

حققت احلملة جناحـاً    . اإلناث التعليم والزواج املبكر وختان      رفع الوعي مبضار احلرمان من    
ملموساً مهد لتدخالت هامة يف جمال مبادرة تعليم البنات والقضاء علـى زواج األطفـال               

فكـر مـرة    (االجتماعي  وتضمن برنامج اإلعالم    . وعمالة األطفال ومناهضة ختان اإلناث    
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي شقاً هاماً حول  نفذ بالتعاون مع التعاون اإليطايل   يالذ) واثنني

ويف هذا اإلطار مت إطـالق ثـالث        . مبادرات األطفال ومشاركتهم يف التوعية هبذه القضايا      
محالت إعالمية ركزت على قضايا عمالة األطفال، التسرب من التعليم، الـزواج املبكـر،              

 األطفال، محلة كارت أمحر لعمل )٢٠٠٧ (باألطفال االجتارمحلة عن :  باألطفال وهياالجتار
يف إطار هذه احلمـالت مت تنفيـذ لوحـات          ). ٢٠٠٥(، محلة خط جندة الطفل      )٢٠٠٦(

وتنويهات وريبورتاجات إعالمية، برامج إذاعية، فيلم رسوم متحركة يبسط االتفاقية، وإنتاج           
ن آرائهم فيما   احلر ع  يتناول مشاركة األطفال والتعبري   " امسعونا"برنامج تليفزيوين متخصص    

يتعلق بقضايا األطفال وهو من إعداد وتقدمي األطفال أنفسهم ونفذه اجمللس القومي للطفولة             
واألمومة بالتعاون مع منظمة بـالن الدوليـة والقطـاع اخلـاص واجلمعيـات األهليـة                

 . املصري والتليفزيون

   جمتمعيةمبادرات    
فرص للتعبري عن أرائه يف قـضايا       تنشر الوعي بقضايا حقوق الطفل وتتيح للشباب          -١٠٧

مـسرح العـرائس    (وإعالمية  ) التصوير الفوتوغرايف (جمتمعية متنوعة من خالل أدوات فنية       
نفذت املبادرات بالشراكة مع فريق من الـشباب املتطـوعني بتـسع            ). والرسوم املتحركة 

ليوبيـة،  ، القاإلسـكندرية القـاهرة،  (منظمات غري احلكومية يف سبع حمافظات باجلمهورية   
من النتائج املهمة هلذا احملور تصميم حقيبة تعليمية حـول          و). الغربية، املنيا، األقصر، وأسوان   

حقوق الطفل والظواهر السلبية والقضايا اليت ختص الطفل، وإنتاج أفالم رسوم متحركة حول 
 .حقوق الطفل من إنتاج األطفال املشاركني باملشروع
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  دعم القدراتوبناء مؤسسي     
يف إطار هذا احملور مت تنفيذ ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات اإلعالميني والشباب،              -١٠٨

كما متت التغطية اإلعالمية لعدد من األحداث واملؤمترات اهلامة مثل املؤمتر اإلقليمي ملناهضة             
 .العنف ضد األطفال

 عبئة اجملتمع وصناع ومتخذي القرارت    

وصناع القرار والربملانيني لـشرح تعـديالت       مت تنظيم موائد مستديرة لإلعالميني       •
قانون الطفل وحثهم على تأييـدها ورفـع وعـيهم بالقـضايا الـيت يـشملها                

 . االختياري الربوتوكول

مت تشجيع سفراء النوايا احلسنة من الفنانني واملشاهري على تبين قـضايا الطفولـة               •
 .  يف األطفال يف أعماهلم الفنيةاالجتاروخاصةً 

وذجني من حافالت تكنولوجيا املعلومات اليت جتوب أحناء اجلمهوريـة          مت تنفيذ من   •
 .د إعالمية خاصة بقضايا الطفولةوحتتوي على موا

 الـيت   واثـنني مت تأليف وعرض عدد من املسرحيات منها مسرحية فكـر مـرة              •
 شـخص  ٢٥٠ ٠٠٠العديد من القضايا ذات الصلة واليت شاهدها حوايل   تناولت

مسرحية حول احلقوق القانونية لألطفال والنساء واحلق       وكذلك  .  حمافظات ٨يف  
 .يف اهلوية، ومسرحية حول احلق يف بيئة صحية مبشاركة األطفال، وغريها

                                                  إقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف        مشاورات                   استضافت مصر ثالث     •
ت طار دراسة األمني العام لألمم املتحدة عن العنف ضد األطفـال ويف املـؤمترا              إ

مت التركيـز يف جـدول      . ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥الثالث اليت عقدت يف أعوام      
 .  أعمال املؤمترات على اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

ومما الشك فيه أن اجمللس القومي للطفولة واألمومة جنح يف تعبئة وسائل اإلعـالم               •
اإلعـالم دوراً هامـاً يف      وقد لعب   . شة من األطفال  لالهتمام بقضايا الفئات املهمّ   

الكشف عن عدد من القضايا واملخالفات، ولعب دوراً يف تعبئـة الـرأي العـام               
  .واجلهات التنفيذية واجلمعيات األهلية لالهتمام هبذه القضايا

 باألطفال أيضاً جهود يف التوعية مبخاطر وأمناط اجلـرائم الـيت       االجتارولوحدة منع     -١٠٩
  : اري وهييشملها الربوتوكول االختي

 .  www.child-trafficking.infoإطالق موقع الكتروين هو  •

العمل على إعداد دليل لتوعية األطفال مبخاطر االستغالل اجلنسي عـرب شـبكة              •
 .  املعلومات الدولية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 خطة توعية لتأمني ومحاية األطفال حديثي الوالدة باملستشفيات ودور الوالدة بلورة •
ووضع برامج لتدريب الفريق الصحي واألمهات احلوامل بسبل محاية املواليد مـن            

 .السرقة واالستبدال واإلساءة

تنفيذ ورش عمل ثقافية وفنية لتنمية مشاركة األطفال ورفع الوعي بـالربوتوكول             •
خالل وحدات متنقلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالشتراك       االختياري من   

تستهدف هذه األنشطة بـشكل     . مع املدارس ومراكز الشباب واجلمعيات األهلية     
 .  خاص األطفال املعرضني للخطر مثل املتسربني من التعليم

                  تـدريب األطفـال      "              يـوم جديـد    "             للمراهقني   االلكترونية                       يتم من خالل البوابة      •
                                                                        هقني على االستخدام اآلمن لشبكة املعلومات الدولية واملشاركة يف مدونات               واملرا

  .     بأمان                           صديقة وتبادل اخلربات واملعرفة 

  حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية -سادساً 

  قصى وأدىن العقوباتأ  -ألف   
ملخالفات املعـين هبـا      على قائمة بالنصوص والعقوبات املرتبطة با      ٤املرفق  يشتمل    -١١٠

  : الربوتوكول االختياري، ومن أبرزها

  ١٩٦١ لعام ١٠قانون مكافحة الدعارة رقم     
 يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو              :١املادة    -١١١

باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد  الدعارةاستدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو 
  إذا كان من وقعت عليه اجلرميـة  . بغرامة من مائة جنيه إىل ثالمثائة جنيه على ثالث سنوات و   

مل يتم من العمر احلادية والعشرين سنة كانت العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيـد                  
  .عن مخس سنوات

 يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات كل مـن                :٢املادة    -١١٢
ج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة             استخدم أو استدر  

وذلك باخلداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غري ذلك مـن وسـائل                 
اإلكراه، وكل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغري رغبته يف                

  .الدعارةحمل الفجور أو 
قب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات وبغرامـة               يعا :٣املادة    -١١٣

من مائة جنيه إىل مخسمائة جنيه كل من حرض ذكراً مل يتم من العمر احلادية والعشرين سنة                 
أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة اجلمهورية العربية املتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو       
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فجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمـه بـه            صحبه معه خارجها لالشتغال بال    
إذا وقعت اجلرمية على شخصني فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل املـشار              . يعاقب

إليها يف الفقرة األوىل من املادة الثانية يكون احلد األقصى لعقوبة احلبس سبع سنني خبـالف                
  .ةالغرامة املقرر

نصوص عليها يف املواد الثالثة السابقة تكون عقوبة احلـبس           يف األحوال امل   :٤املادة    -١١٤
من ثالث سنوات إىل سبع إذا كان من وقعت عليه اجلرمية مل يتم من العمر ست عشر سـنة          

  .أو مالحظته أو ممن هلم سلطة عليه أو كان خادماً باألجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم
نة وال تزيد على مخس سنوات وبغرامـة   يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن س     :٥املادة    -١١٥

من مائة جنيه إىل مخسمائة جنيه كل من أدخل إىل اجلمهورية العربية املتحدة شخصاً أو سهل 
  .ةالدعارله دخوهلا الرتكاب الفجور أو 

 : يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات:٦املادة   -١١٦

  ؛يق اإلنفاق املايلولو عن طر الدعارةكل من عاون أنثى على ممارسة   )أ(  
كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة احلـبس               )ب(  

من سنة إىل مخس سنوات إذا اقترنت اجلرمية بأحد الظرفني املشددين املنصوص عليهمـا يف               
  .قانوناملادة الرابعة من هذا ال

غرامة  يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وب             :٨املادة    -١١٧
ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن ثالمثائة جنيه كل من فتح أو أدار حمالً للفجور أو للدعارة                   

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد          . أو عاون بأية طريقة كانت يف إدارته      
على أربع سنوات خبالف الغرامة املقررة إذا كان مرتكب اجلرمية من أصـول مـن ميـارس       

  . أو املتولني تربيته أو ممن هلم سلطة عليه رةالدعافجور أو ال

   ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات رقم     
 يعاقب باألشغال الشاقة من ثالث سنني إىل سبع كل من هتك عرض             :٢٦٨املادة    -١١٨

وإذا كان عمر من وقعت عليه اجلرمية املذكورة        . إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع يف ذلك       
ة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنـهم يف الفقـرة الثانيـة مـن                مل يبلغ ست عشرة سن    

وإذا اجتمع هذان   .  جيوز إبالغ مدة العقوبة إىل أقصى احلد املقرر لألشغال املؤقتة          ٢٦٧ املادة
  .الشرطان معاً حيكم باألشغال الشاقة املؤبدة

عشرة  كل من هتك عرض صيب أو صبية مل يبلغ سن كل منهما مثاين               :٢٦٩املادة    -١١٩
سنة كاملة بغري قوة أو هتديد يعاقب باحلبس وإذا كان سنه مل يبلغ سبع سنني كاملة أو كان                  

 تكون العقوبة األشغال    ٢٦٧من وقعت منه اجلرمية ممن نص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة             
  .الشاقة املؤقتة
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خطـف  كل من   ): ١٩٨٠ لسنة   ٢١٤مستبدلة مبوجب القانون رقم      (٢٨٨املادة    -١٢٠
 طفالً ذكراً مل تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غـريه               اإلكراهبالتحايل أو   

يعاقب بالسجن من ثالث إىل عشر سنوات، فإن كان املخطوف أنثـى فتكـون العقوبـة                
ومع ذلك حيكم على فاعل جناية خطف األنثى باألشـغال الـشاقة            . األشغال الشاقة املؤقتة  

  . املخطوفةةهبا جرمية مواقعؤبدة إذا اقترنت امل
كل من خطف من    ): ١٩٨٠ لسنة   ٢١٤مستبدلة مبوجب القانون رقم      (٢٨٩املادة    -١٢١

غري حتايل وال إكراه طفالً مل تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غريه يعاقـب   
شاقة بالسجن من ثالث إىل عشر سنوات، فإن كان املخطوف أنثى فتكون العقوبة األشغال ال

ومع ذلك حيكم على فاعل جناية خطف األنثى باألشغال الشاقة املؤبدة إذا اقترنت هبا . املؤقتة
  .جرمية مواقعة املخطوفة

كل من خطـف    ): ١٩٨٠ لسنة   ٢١٤مستبدلة مبوجب القانون رقم      (٢٩٠املادة    -١٢٢
مع ذلك حيكـم    و. بالتحايل أو اإلكراه أنثى أو بواسطة غريه يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة          

  .على فاعل هذه اجلناية باإلعدام إذا اقترنت هبا جناية مواقعة املخطوفة بغري رضائها
 حددت عقوبة السجن املشدد ملدة ال تقل عن مخس سنوات وبغرامـة             :٢٩١املادة    -١٢٣

تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائتني ألف جنيه بالنسبة إىل نقل وبيـع األطفـال                  ال
  .ل استغالهلم ونقل أعضائهم أو تسهيل ذلك ولو وقعت اجلرمية يف اخلارجومجيع أشكا

ـ ة ألقصى وأدىن العقوبـات الـواردة         سبقت اإلشار  :قانون الطفل   -١٢٤ ه يف اجلـزء    ب
  .   من التقرير)ألف( السادس

  لعقبات القانونيةا  -باء   
 خيص محايـة    على الرغم من التطور امللموس الذي شهدته التشريعات املصرية فيما           -١٢٥

األطفال من البيع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، إال أن هناك بعض النواحي الـيت                
  : حتتاج إىل املراجعة وهي

  .إضافة العمالة الزراعية إىل قانون العمل •
توضيح من هو املفوض بإجراء توكيل للمحامي يف حالة وقوع الطفل فاقد أبويـه               •

 .)٢٨(يف مشكلة

__________ 

سـالح ابـيض     تشمل تسول، و   ٢٠٠٤ ألف حكم غيايب ضد أطفال شوارع منذ عام          ١٧هناك حوايل    )٢٨(
بد من وجود إجراءات معارضة حىت تسقط القضية         وغريها، ومعظم هذه القضايا تسقط بالتقادم ولكن ال       

  .عن الطفل
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دم وجوبياً بقوة القانون وليس بصدور حكم به وذلك تالفياً لكثرة عدد            جعل التقا  •
          القضايا اليت هبا تقادم ولكن مل يتم اختاذ إجراء فيها سواء من الطفـل املتـهم أو                

 .من القضاء

التدخل التشريعي لوضع صورة وبصمة الطفل يف احملاضر للتغلب علـى مـشكلة              •
           اسم وذلك ترسيخاً لقواعـد العدالـة كـي          انتحال أطفال الشوارع ألكثر من    

  . ال يعاقب شخص على فعل أو جرم مل يرتكبه
 .النظر يف إمكانية معاقبة األمهات واآلباء حينما يرفضون عودة أبنائهم من الشارع •

 سـنة، ورمبـا     ١٨يتفق قانون الطفل مع االتفاقية يف تعريف الطفل بأنه من دون             •
 . سنة قاصرا٢١ً القانون املدين الذي يعترب من دون سن تكون هناك حاجة ملراجعة

  املسؤولية اجلنائية  -جيم   
 سـنة مبوجـب     ١٢ سـنوات إىل     ٧مت رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية مـن           -١٢٦
  . الطفل قانون

  التبين  -دال   
 من التقرير، ال تسمح مجهورية مصر العربية بـالتبين وعليـه            ١٩كما ورد بالفقرة      -١٢٧

تواجه حتديات تذكر يف هذا اجملال باستثناء عدد قليل من احلاالت الفردية سبقت اإلشارة               ال
  .  هلا حملاولة نقل أطفال هبدف التبين واليت شغلت الرأي العام بشكل واضح نظراً لندرهتا

  الربوتوكول االختيارييف القوانني اليت حتظر اإلعالن عن اجلرائم الواردة   -هاء   
 من قانون الطفل نشر أو عرض أو تداول كل ما قـد يـؤدي إىل                ٨٩ملادة  حتظر ا   -١٢٨

وحتدد عقوبة اإلخالل بذلك بغرامة ال تقل عن مائة جنيـه           . تشجيع األطفال على االحنراف   
 من قانون الدعارة كل     ١٤وتعاقب املادة   .  ومصادرة املطبوعات أو املصنفات الفنية املخالفة     

عالن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الـدعارة أو لفـت           من أعلن بأية طريقة من طرق اإل      
األنظار إىل ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مائـة                 

  .جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني
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  الوالية القضائية  -واو   
 ٢٩١ املادة   بالنسبة لألحكام القانونية اليت ُتنشئ والية قضائية خارج اإلقليم، نصت           -١٢٩

املضافة مبوجب قانون الطفل إىل قانون العقوبات أن العقاب بالسجن والغرامة للمساس حبق             
   .الطفل يف احلماية سارٍ حىت ولو وقعت اجلرمية يف اخلارج

  تسليم املتهمني  -زاي   
وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، يكون تسليم املتهمني إىل الدولة الطـرف طالبـة               -١٣٠
  .  ليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبني مصرالتس

  الضبط واملصادرة  -حاء   
 مأذونني متورطني يف إمتام زجيات      ٦كما ورد سابقاً متت مالحقة ومعاقبة أكثر من           -١٣١

لفتيات دون السن القانونية من حمافظات الغربية، القليوبية، املنيا، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد،            
متت هذه اإلجراءات يف إطار تنفيذ تعديالت قانون الطفل برفـع           . ة، والقاهرة دمياط، اجليز 

.   عقد زواج غري قـانوين     ٩ ٢٠٠ سنة، حيث مت ضبط أكثر من        ١٨السن الدنيا للزواج إىل     
     وقد متت مالحقة اجلناة ومعاقبتهم حماكمة تأديبية بالوقف عـن العمـل وسـنتني حـبس                

 . جاري حماكمة اآلخرين جنيه لعدد منهم و٢ ٠٠٠وغرامة 

وكما سبق اإلشارة، أحال النائب العام أحد عشر متهماً بتهمة ارتكاهبم جرائم بيع               -١٣٢
وشراء أربعة أطفال حديثي الوالدة وحماولة تسفريهم خارج البالد بغرض التبين احملظور قانوناً             

وجـوازات  يف مصر، وكذا تزوير إخطارات والدة وشهادات ميالد وسجالت قيد مواليـد      
.  سفر واستعماهلا يف إثبات بنوة هؤالء األطفال على خالف احلقيقة لغري آبـائهم وأمهـاهتم              

وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام قانون الطفل بشأن حظر املساس حبق الطفل يف               
 به واستغالله، واليت قضي فيها حببس املتـهمني مبـدد تـصل إىل سـبع              االجتاراحلماية من   

 .  سجن سنوات

 جنايات الرمل اليت سبقت اإلشـارة إليهـا         ٢٠٠٩ لسنة   ٢٤٩٠ويف القضية رقم      -١٣٣
قضت حمكمة جنايات اإلسكندرية مبعاقبة املتهم األول بالسجن املؤبد ومبعاقبة املتهم الثـاين             
بالسجن املشدد حيث ارتأت أن واقعة االستغالل التجاري واجلنسي لألطفال الضحايا ثابتة            

ني ثبوتاً كافياً إلدانتهما واعتربت أن اقتناعها بأدلة اإلثبات اليت ساقتها النيابة العامة             قبل املتهم 
رفضاً منها ملا أثاره الدفاع من اعتبارات وأوجه دفاع قصد هبا التشكيك يف تلك األدلة اليت                

 .اطمأنت إليها احملكمة
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نابة القضائية وفقـاً    جدير بالذكر يف جمال الضبط واملصادرة أن مصر تنفذ نظام اإل            -١٣٤
لقانون اإلجراءات اجلنائية الذي ينيب نظريه بالدولة الطرف املوقعة على اتفاقية حقوق الطفل             

ويف هذا الصدد تتعاون مصر مع اململكة املغربية يف جمال التحري           . بإجراء التحقيقات الالزمة  
  . ملالحقة املتاجرين باألفراد

  يامحاية حقوق ومصاحل الضحا  -سابعاً 

  التدابري املتخذة حلماية الضحايا  -ألف   
من قانون الطفل توفر احلماية لألطفـال الـضحايا         ) أ( مكرراً ١١٦مبوجب املادة     ١٣٥

والشهود يف مجيع مراحل الضبط والتحقيق واحملاكمة والتنفيذ، احلـق يف االستماع إليهم ويف 
بدنية والنفسية واألخالقية، واحلـق     املعاملة بكرامة وإشفاق، مع االحترام الكامل لسالمتهم ال       

يف احلماية واملساعدة الصحية واالجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج يف اجملتمـع، يف             
ضوء املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن تـوفري العدالـة لألطفـال ضـحايا اجلرميـة                

  .عليها والشهود
القانون واملالحقة اجلنائية وحماكمـة اجلنـاة       كما تقوم النيابة العامة يف جمال إنفاذ          -١٣٦

بوصفها شعبة أصيلة من القضاء باختاذ اإلجراءات اجلنائية الواجبة قبل احلاالت الفردية اليت مت              
مع التأكيد على اختـاذ مجيـع       . ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة اجلنائية      

 - من املصريني واألجانـب      - يف األفراد    اراالجتاإلجراءات الالزمة ملساعدة ومحاية ضحايا      
 .  على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدولية

  التحقيق يف اجلرائم  -باء   
جتار باألطفال أدلة تدريبية ومؤشرات للتعرف على األطفـال         االأعدت وحدة منع      -١٣٧

  .نفاذ القانون واجملتمع املدين تستهدف مسؤويل إ(Victim identification indicators)الضحايا 

  ضمان املصاحل الفضلى لألطفال  -جيم   
وتبذل وزارة الدولة   . حتكم كافة مواد قانون الطفل ضمان املصلحة الفضلى للطفل          -١٣٨
.  والسكان جهداً حثيثاً للتوعية مباهية املصلحة الفضلى للطفل يف احلاالت املختلفـة            لألسرة

اً قد مت يف هذا اإلطار، وبطبيعة احلال فإن هناك الكـثري مـن              شك فيه أن تقدماً كبري     ال مما
  .التحديات اليت يتعني التغلب عليها، إال أن العمل الوطين يسري يف االجتاه الصحيح
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  توفري التدريب  -دال   
 من هذا التقرير عدداً من التدريبات املتاحة يف مجهورية مصر     )باء(الرابع  تناول اجلزء     -١٣٩

  .  إنفاذ قانون الطفل والعاملني مع األطفال املعرضني للخطر والضحايايلملسئوالعربية 

  احلق يف احلصول على حماكمة عادلة ونزيهة  -هاء   
من قانون الطفل على أن يكون لألطفال اجملين عليهم         ) د(اًمكرر) ١١٦(تنص املادة     -١٤٠

 احلـق يف  -فيـذ   يف مجيع مراحل الضبط والتحقيـق واحملاكمـة والتن  -واألطفال الشهود   
االستماع إليهم ويف املعاملة بكرامة وإشفاق، مع االحترام الكامل لسالمتهم البدنية والنفسية            
واألخالقية، واحلق يف احلماية واملساعدة الصحية واالجتماعية والقانونية وإعـادة التأهيـل            

لعدالـة لألطفـال    والدمج يف اجملتمع، يف ضوء املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن توفري ا           
  .ضحايا اجلرمية والشهود عليها

يف إطار برنامج العنف ضد الطفل الذي ينفذه اجمللس القومي للطفولة واألمومـة،             و  -١٤١
عقدت دورات تدريبية لقضاة األطفال بشأن اإلجراءات اليت جيب اتباعها عند حماكمة الطفل             

  .  دولية ذات الصلةوما يتعني مراعاته وفقاً لقانون الطفل واالتفاقيات ال

  إعادة اإلدماج االجتماعي  -واو   
يتبىن اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع اخلاص             -١٤٢

 مبادرة إنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع املعرضـني لالخنـراط يف             FACEومجعية  
ذا الصدد افتتح مركز مبدينة السالم إلعادة   ويف ه . اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري    

جتار، وهو دار استقبال هناري يقدم خـدمات        اال اجلنسي و  االستغاللتأهيل األطفال ضحايا    
تتضمن اخلدمات حمو أمية، مشورة، كشف      ( طفل إلعادة تأهيلهم     ٤٠٠متنوعة ملا يقرب من     

يقوم املركـز برفـع     ). نةطيب، مساندة نفسية، ألعاب، كمبيوتر، ترفيه وراحة، ووجبة ساخ        
جتار باألطفال من خالل الوحدات املتنقلة لتكنولوجيا املعلومات اليت يديرها          االالوعي بقضية   

جمموعة من الشباب املتطوعني املدربني من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات،            
ء ويدار بواسـطة    ويعمل بالدار فريق مدرب من األخصائيني النفسيني واالجتماعيني واألطبا        

 .إحدى اجلمعيات األهلية

كما توفر وزارة التضامن االجتماعي برامج إعادة تأهيل استفادت منـها فتيـات               -١٤٣
  .)٢٩(معرضات للجرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

__________ 

  .بيان من وزارة التضامن االجتماعي )٢٩(
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  استعادة اهلوية  -زاي   
 نـسبه    من قانون الطفل للطفل حقه يف اهلوية ويف إثبـات          ٦ و ٥ و ٤تضمن املواد     -١٤٤

وقـد حقـق تعـديل      . الشرعي إن كان مولوداً خارج إطار الزواج، وأن تكون له جنسية          
الطفل قفزة هامة بإعطاء الطفل املولود خارج إطار الزواج حقوقـاً كانـت منكـرة           قانون

  ). ٣املرفق  انظر(

  وسائل االنتصاف  -حاء   
ك حقوقهم اللجوء إىل    من وسائل االنتصاف املتاحة لألطفال وذويهم يف حالة انتها          -١٤٥

الشرطة وسلطات الضبط القضائي ومكاتب تسوية املنازعات األسرية التابعة         : اجلهات التالية 
حملاكم األسرة والنيابة العامة ونيابات شؤون األسرة واحملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا            

ـ            رية بـاجمللس   فضالً عن اجمللس القومي حلقوق اإلنسان وخطي جندة الطفل واملشورة األس
  . القومي للطفولة واألمومة

 مكرراً على كل من علم بتعرض طفل للخطـر          ٩٨وقد أكد قانون الطفل يف املادة         -١٤٦
ويـتعني  . أن يقدم إليه ما يف مكنته من املساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي اخلطر أو زواله عنـه     

ذا اجملال، وهو حتٍد كبري وضـعت  اإلشارة إىل أن هناك نقصاً كبرياً يف اخلدمات املتوفرة يف ه       
  .وزارة األسرة والسكان خطة لتالفيه بالتعاون مع شركاء التنمية

  املساعدة والتعاون الدوليني  -ثامناً   
تتمتع وزارة الدولة لألسرة والسكان اليت يتبعها اجمللس القومي للطفولة واألمومـة              -١٤٧

جنحت يف حشد املوارد املاليـة الالزمـة   مبصداقية كبرية على املستوى الوطين والدويل، وقد       
وجدير بالذكر أن معظم الربامج بدأت بتمويل وطين وعندما حققت          . لتنفيذ براجمها املختلفة  

كما تتمتع الوزارة بعالقات دولية قوية ومتـشعبة مـع   . إجنازاً جذبت اهتمام شركاء التنمية 
ة للتنميـة الدوليـة، التعـاون       دول وجهات عديدة مثل االحتاد األورويب، الوكالة األمريكي       

ومنها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة    (، أجهزة األمم املتحدة     اليابايناإليطايل، هيئة التعاون    
اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وصندوق األمم املتحدة للـسكان            

متويـل   :تعاون بتمويل وطين مشتركومن أمثلة هذا ال   . وغريها) وبرنامج األمم املتحدة للغذاء   
 ".  أطفال يف خطر"االحتاد األورويب لربنامج 

متويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لربناجمي مكافحة العنف ضد الطفل وعدالة            •
 . باألطفالاالجتاراألسرة ومشروعاً ملنع 
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 ملكافحـة   متويل هيئة املعونة اليابانية من خالل البنك الدويل للمشروع التجـرييب           •
 . األطفال عمل

 . متويل التعاون اإليطايل إلنشاء مرصد وطين حلقوق الطفل •

 .هذا ويتم ختصيص حصصاً معتربة من املوارد الوطنية لتكملة التمويل األجنيب

تتعاون مصر ملكافحة اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري مع دول اجلوار من            -١٤٨
.  ها من الدول األطراف منها ليبيا، إسرائيل، املغرب، وإيطاليـا         خالل إبرام اتفاقيات مع غري    

 االحتـاد  بـني  ةكما تعاونت مصر مع غريها من الدول األطراف يف خطة العمل املـشترك            
 يف األفراد ال سيما فيما يتعلق بالنساء واألطفـال          االجتار ملكافحة األورويب واالحتاد األفريقي

كـانون   ٢٦اجمللـس التنفيـذي لالحتـاد األفريقـي يف          اليت اعتمدها القرار الصادر عن      
  .٢٠٠٧ يناير/الثاين
 بني مصر وإيطاليا، تتعاون     اإلستراتيجيةيف إطار العالقات الثنائية املتميزة والشراكة         -١٤٩

 االجتماعيـة وزارة الدولة لألسرة والسكان املصرية مع وزارة العمل والصحة والـسياسات            
 محلة إعالم وتوعيـة تـستهدف       بإطالقن اهلجرة غري الشرعية     اإليطالية يف مبادرة للحد م    

الشباب املصري وعائالهتم، والتعاون املشترك لبناء مدرسة للتعليم الفـين بإحـدى القـرى              
  .املصدرة هلجرة القصر

  تعزيز التعاون والتنسيق  -ألف   
 ويف املـواد   تؤمن مجهورية مصر العربية بأن جرائم بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            -١٥٠

اإلباحية هلا أبعاد اقتصادية وسياسية ودولية متشابكة بشكل تستحيل معه اسـتطاعة دولـة              
مبفردها التصدي هلا، مما يتطلب تضافر جهود اجملتمع الدويل وتنسيقاً فعاالً بني الدول املصدرة      

 كامالً مع الدول    انطالقاً من هذا اإلميان تبدي الدولة تعاوناً      . ة هذه اجلرائم  هواملستقبلة ملواج 
 سـيما  وال األفرادب باالجتار املعنيتني اخلاصتني ومقررتيهااألخرى ومع أجهزة األمم املتحدة      

 .)٣٠(اإلباحية واملواد البغاء يف واستغالهلم األطفال وببيع واألطفال، النساء

 : ومن أبرز جهود مصر يف جمال التنسيق ما يلي  -١٥١

 اإلقليمي املعين باملخدرات واجلرميـة بالقـاهرة        التنسيق بني مكتب األمم املتحدة     •
واإلدارة العامة ملباحث رعاية األحداث بوزارة الداخلية يف إطار الربنامج التدرييب           
اجلاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي لتدريب القائمني علـى            

دورتني إحدامها  يتضمن الربنامج عقد    . إعمال القانون على مبادئ حقوق اإلنسان     
للضباط والثانية لباحثني وباحثات الشرطة لإلطالع على أحدث املـستجدات يف           

__________ 

  .يتم اإلعداد حالياً لزيارة املقررتني اخلاصتني لألمم املتحدة ملصر خالل العام احلايل )٣٠(
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جمال محاية حقوق اإلنسان والطفل وصون حرياهتم األساسية خالل مجيع املراحل           
 .  اليت يتم التعامل فيها مع جهاز الشرطة

يـة والدوليـة    جاري تطوير أوجه التعاون األمين على املستويات العربية واإلقليم         •
يتم ذلك من خالل أنشطة إدارة      .  األفراد يف االجتارملكافحة الصور املختلفة جلرائم     

مكافحة اجلرمية املنظمة بوزارة الداخلية اليت ميتد اختصاصها إىل متابعـة اجلهـود             
تقـوم اإلدارة بـإدراج     . املتصلة مبكافحة هذه اجلرائم على املستوى اخلـارجي       

 يف االجتـار ومنها جرائم (الصور املختلفة للجرمية املنظمة املوضوعات ذات الصلة ب  
ضمن برامج الدورات التدريبية اليت تنظمها الوزارة للكوادر األمنية مـن           ) األفراد

 .الدول األفريقية ودول الكومنولث والدول األوروبية اإلسالمية املستقلة حديثاً

ف على املستويني العـريب     توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية ومتعددة األطرا       •
والدويل لدعم جهود التعاون يف جمال مكافحة الصور املختلفة للجرميـة املنظمـة             

مبوجب هذه املذكرات واالتفاقيات يـتم تبـادل        .  األفراد يف االجتارومنها جرائم   
 وهي أحد أسـلويب     TAIEXاملعلومات ومنها آلية التعاون الفين لتبادل املعلومات        

 .ني مصر واالحتاد األورويبالتعاون الفين ب

تقوم بعثاتنا الدبلوماسية يف اخلارج بالترويج للحملة اليت تقودها حركة سـوزان             •
مبارك للمرأة من أجل السالم بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية للتوعية جبـرائم     

 . يف األطفال وأخطارهااالجتار

ظمـة األمـم املتحـدة    صدر القرار املصري باإلمجاع حول تدعيم التعاون بني من        •
 يف األفراد أثناء القمة األفريقيـة الـيت         االجتارواإلحتاد األفريقي يف جمال مكافحة      

  .٢٠٠٨ هيوني/حزيرانعقدت يف شرم الشيخ يف 
 إطار اجلهود العربية يف صياغة ورقة تشكل املوقف العـريب مـن     يفسامهت مصر    •

ا اخلـاص باملبـادرة العامليـة        يف األفراد مت تقدميها خالل منتدى فيين       االجتارقضية  
 .٢٠٠٨ فرباير / شباط يف األفراد يفاالجتارملكافحة 

تلعب مصر حالياً دوراً فاعالً يف املفاوضات اليت جترى يف األمم املتحدة يف نيويورك  •
مع الدول اليت لديها مواقف مشاهبة يف هذا الشأن هبدف صياغة خطة عمل عاملية              

  .ت إشراف رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة األفراد حتيف االجتارملكافحة 
كما شاركت مصر بفاعلية يف تنظيم وحضور العديد من املـؤمترات واملناسـبات               -١٥٢

  : الدولية ذات الصلة ومن أمهها
 ). ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(امللتقى الرابع ملنتدى حوكمة اإلنترنت بشرم الشيخ  •
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 سنوات على   ١٠ الدولية للهجرة لالحتفال مبرور      الذي نظمته املنظمة  بالريمو  مؤمتر   •
تأسيس اللجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتوسـيع بروتوكـول بـالريمو               

 ).٢٠٠٩ مايو/أيار(

         بالتعاون   "             مفترق الطرق                  باألفراد عند       االجتار "                                  الدويل لالجتار باألفراد بعنوان      املؤمتر •
      ).       ٢٠٠٩     مارس  /    آذار (                           مع وزارة اخلارجية البحرينية 

الذي نظمتـه حركـة     " عبور احلدود وختطي احلواجز حلماية أطفال العامل      "مؤمتر   •
سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم بالتعاون مع اجمللس الفخري للمركز            

 ).٢٠٠٩فرباير /شباط) (ICMEC(الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني 

نيويورك، ( يف األفراد    االجتار االحتفال بإطالق التقرير العاملي الشامل األول حول       •
  ). ٢٠٠٩فرباير /شباط

 يف األفـراد    االجتـار االجتماع اإلقليمي للخرباء العرب حول مساعدة ضـحايا          •
 .بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة) ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األولالقاهرة، (

 وسـوء   املؤمتر الدويل السابع عشر للجمعية الدولية حلماية األطفال من اإلمهـال           •
 ). ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول كونـغ، غهون (ISPCANاملعاملة 

االجتماع اإلقليمي ملنظمة األمن والتعاون األورويب ومكتب األمم املتحدة املعـين            •
جتار باألفراد وغسيل األموال يف إقليم البحر       االباملخدرات واجلرمية حول مكافحة     

 ).  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلولالرناكا، (املتوسط 

االستجابات والتحديات " يف األطفال لالجتاروالتعاون األورويب        األمن     ظمة  من      مؤمتر •
 ).٢٠٠٨مايو /أيار" (على املستوى احمللي

       ).     ٢٠٠٨     مارس  /    آذار   (       لإلنترنت       اآلمن االستخدام                        مؤمتر متابعة توصيات مؤمتر  •
 /شـباط (يف األفـراد             االجتـار           ملكافحـة   العامليـة           باملبادرة      اخلاص       فيينا       منتدى •

 ).٢٠٠٨ فرباير

ريـو دي   : ملكافحة االستغالل التجاري اجلنسي لألطفال      الثالث         العاملية         املؤمترات •
 ).١٩٩٦(ستكهومل و) ٢٠٠١(، ويوكوهاما )٢٠٠٨(جانريو 

املؤمترات اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ملناهـضة العنـف ضـد              •
ضـية الـسامية    بالتعاون مع املفو  ) ٢٠٠٧، و ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥القاهرة،  (األطفال  

 .حلقوق اإلنسان وجامعة الدول العربية واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية
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  الدعم التقين  -باء   
يف جمال الدعم التقين تعاونت مصر مع املنظمة الدولية للهجرة يف إصدار النـسخة                -١٥٣

ار يف األفراد   العربية من دليل املنظمة اإلرشادي اخلاص بتقدمي املساعدة املباشرة لضحايا االجت          
كما شاركت وحدة منع االجتار باألطفال باجمللس القـومي         . والذي متت اإلشارة له سابقاً    

للطفولة واألمومة ضمن جمموعة من اخلرباء املصريني يف برنامج الزائر الـدويل بالواليـات              
يف جمال وهو برنامج صمم خصيصاً لبناء القدرات       . املتحدة األمريكية ملناهضة االجتار باألفراد    

وشاركت أيضاً يف   . مناهضة االجتار باألفراد والتعرف على التجربة األمريكية يف هذا الصدد         
برنامج تبادل اخلربات ودراسة التجربة الربيطانية يف منع االجتار باألفراد الذي نظمته اللجنـة              

ويب يف إطار تنفيذ    الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األفراد بالتعاون مع اإلحتاد األور          
اتفاقية املشاركة املصرية األوروبية وخطة العمل يف جمال االجتار يف األفراد بالتعاون مع آليـة               

 ).SOCA( ووكالة مكافحة اجلرائم اخلطرية TAIEXالتعاون الفين لتبادل املعلومات 

  التصدي لألسباب اجلذرية للجرائم الواردة يف الربوتوكول  -جيم   
ع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية ارتباطاً وثيقـاً بالعوامـل            يرتبط بي   -١٥٤

فمن املالحظ أن الغالبيـة العظمـي مـن    . االقتصادية والتعليمية والثقافية السائدة يف اجملتمع    
األطفال املعرضني للخطر هم من غري امللتحقني أو املتسربني من التعليم أو املتسربني منه نتيجة            

مستوى التعليم والقائمني عليه، أو عدم توافر مواصالت آمنة يف حمل سكن األطفال             اخنفاض  
مما يعقد مشكلة التعليم قلة امليزانيات احلكومية املخصصة لإلنفـاق           .)٣١(لنقلهم إىل املدارس  

لتحقيق كفالة واقعية حلق كل طفل يف احلصول علـي          ) خاصةً يف جمال التعليم   (االجتماعي  
يؤدي ذلك إىل حتويل العملية التعليميـة  .  اجملاين كما ينص الدستور والقوانني    التعليم اإللزامي 

إىل عبء ثقيل على كاهل األسر الفقرية مما قد يضطرها إىل اللجوء للزج بأطفاهلا يف سـوق              
وتوجه الدولة اهتماماً كبرياً لعالج مشكلة   . استغالهلم عند مواجهة أزمات اقتصادية     العمل أو 

ال من التعليم وتركز على االرتقاء جبودة التعليم واالجتاه إىل التعلم النشط            تسرب بعض األطف  
  .  الذي يسلح الطفل باملهارات احلياتية

قام اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون بني عدد من الوزارات واجلمعيـات            و  -١٥٥
 البنات ملواجهة التحـدي  األهلية وأجهزة األمم املتحدة بقيادة اليونيسيف بتنفيذ مبادرة تعليم      

.  مدرسـة  ١ ١٥٢ سنوات مت بنـاء      ٣ويف خالل   . بتوفري تعليم جمتمعي جماين عايل اجلودة     
__________ 

تالحظ لدى اجلمعية ظاهرة التـسرب      . رعاية األسرة والطفولة ببورسعيد   فؤاد ل  تقرير مقدم من مجعية بور     )٣١(
الدراسي نتيجة لعدم و جود مواصالت آدمية وكافية لنقل األطفال من منازهلم إىل مدارسهم يوميـاً ممـا                  
يكابد أغلب هؤالء األطفال عناء و خطورة االنتقال ذهاباً و إيابا يف وسائل مواصالت غري آمنة على وجه                  

 وقعت حادثة بقرية ألكـاب      ٢٠٠٨ أبريل/نيسانيف  . الق مما يعرض األطفال للموت حبوادث الطرق      اإلط
  .جنوب بورسعيد راح ضحيتها مخس أطفال باملرحلة االبتدائية نتيجة الستقالهلم وسيله موصالت غري آمنة
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وحرصاً من اجمللس القومي للطفولة واألمومة على تعميم هذه التجربـة الناجحـة، وقـع               
 بروتوكول مشترك مع وزارة التربية والتعليم يتلخص يف نقل خربة اجمللس يف هـذا اجملـال               

  .الوزارة إىل
ومن احللول األخرى املقترحة للتعامل مع نفس املشكلة وضع نظام وطين لإلعانات              -١٥٦

العائلية مرتبط بالتزام األسرة بقيد أطفاهلا يف مراحل التعليم املختلفة، علـى أن يـشترط يف                
  .ميصرف هذه اإلعانات تقدمي األسرة شهادة تفيد استمرار التزام الطفل يف النظام التعلي

باإلضافة إىل مشكالت التعليم تعترب البطالة والفقر من أهم األسباب اليت قد تـدفع                -١٥٧
بعض األسر الفقرية الستغالل أطفاهلا يف العمل أو غريه من األساليب غري املشروعة لتـوفري               

ويف ظل التحوالت االقتصادية احلالية وما رافقهـا مـن تطبيـق سياسـات              . مصدر دخل 
 اهليكلة مما نتج عنه تسريح الكثري من العمال وارتفاع أعداد املتعطلني عن             اخلصخصة وإعادة 

على الرغم من أن نظام التعويض ضد البطالة موجود بشكل ما إال أن قيمة التعويض               . العمل
والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق هذا التعويض جتعل من الصعب على بعض الفقـراء   

 .احلصول على منافع هذا التعويض

من املهم يف هذا الشأن مراجعة األنظمة والقوانني ذات الصلة لتفعيل دور هذا الفرع                -١٥٨
من التأمينات االجتماعية يف توفري مصدر دخل مناسب ملن اضطرهتم ظروفهم لترك العمـل              
خمتارين أو جمربين، نظراً للزيادة املتوقعة يف عدد املتعطلني عن العمل يف الفترة القادمـة الـيت         

  .هد أزمة اقتصادية عاملية طاحنةتش
يعمل خط جندة الطفل باجمللس القومي للطفولة واألمومة على مواجهة املـسببات            و  -١٥٩

املذكورة عن طريق مساعدة األسر على إحلاق أطفاهلم بالتعليم ودفع مـصروفات الدراسـة          
لضمان االجتماعي  وتقدمي املساعدات العينية املختلفة، كما يتم ربط األسر الفقرية مبعاشات ا          

 .ومراكز اإلغاثة باجلمعيات األهلية اليت تقدم مساعدات عينية

ملواجهة مشكلة عزوف بعض األسر عن استخراج شهادات املـيالد ألطفـاهلم مت        و  -١٦٠
تعديل قانون الطفل وأصبح إصدار شهادة امليالد جماناً حلديثي الوالدة، كما يعطي لألم احلق              

 للقانون تتعاون وزاريت األسرة والـسكان والـصحة لتـسهيل           وتفعيالً. يف تسجيل وليدها  
ويف هذا الصدد قام برنامج احلـد       . إجراءات استخراج شهادات امليالد مع مديريات الصحة      

 والذي يتم   ١٤ يف الفقرة    هنية لألطفال والنشء الذي سبق ذكر     من الفقر ودعم احلقوق القانو    
 ورقـة رمسيـة    ١٢٠ ٠٠٠ اإليطايل باسـتخراج     تنفيذه بالتعاون مع البنك الدويل والتعاون     

             كمـا يقـوم خـط جنـدة        . للمحرومني منها ) شهادات ميالد وبطاقات حتقيق شخصية    (
 باستخراج شهادات ميالد يف حالة األسر اليت قررت عدم تسجيل أطفاهلـا    ١٦ ٠٠٠الطفل  

 .)٣٢(أو رغبت يف ذلك دون وجود إثبات

__________ 

  . شهادة ميالد حلاالت مماثلة٢٤٠ مت استخراج ،من خالل خط جندة الطفل )٣٢(
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يونيسيف مت إجراء دراسة عن الفقر بـني األطفـال وسـبل    وبالتعاون مع منظمة ال     -١٦١
وجنحـت هـذه    .  دولة ٤٤مكافحته وذلك ضمن الدراسة اليت جتريها املنظمة مع أكثر من           

الدراسة يف لفت االنتباه إىل خطورة فقر األطفال وإىل اختالفه عن فقر البالغني وضرورة سن               
 .االستراتيجيات الكفيلة بالقضاء عليه

  حكام قانونية أخرىأ  -تاسعاً   

  أحكام تفضي إلعمال حقوق الطفل بصورة أفضل    
صدقت مجهورية مصر العربية على كل املواثيق الدولية املعنية مبكافحة بيع األطفال              -١٦٢

  ). ١ املرفق كما هو موضح يف(واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية 

  خامتة  -عاشراً   
 املصرية املبذولة للتصدي للجـرائم الـيت يغطيهـا          يقدم هذا التقرير بعض اجلهود      -١٦٣

الربوتوكول االختياري، وهي جهود على أمهيتها إال أهنا مل توفر القضاء الكامل على هـذه               
وتعلم مجهورية مصر العربية أنه يتعني االستمرار يف هذه اجلهود بل ومضاعفتها            . املشكالت

تتطلع احلكومة املصرية إىل حـوار إجيـايب   و. ورصد املوارد املالية والبشرية الالزمة لتحقيقها 
وبناء مع اللجنة وإىل املالحظات اخلتامية للجنة اليت ستسهم بال شك يف تعزيز اجلهود املصرية      

 .حلماية كل طفل على أرض مصر من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

        


