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  مقدمة    -أوالً 
 تنفيذ أحكام الربوتوكـول     رفع تقريرها األويل خبصوص   يسر مجهورية مصر العربية       -١

ت املـسلحة   االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف الـصراعا            
 من ١نفاذاً حلكم الفقرة إ، وذلك ٢٠٠٩ إىل  ٢٠٠٧عن الفترة من    " الربوتوكول االختياري "
  . من الربوتوكول االختياري٨ادة امل
وإذ حتيل إىل التقرير الدوري اجملمع الثالث والرابع املقدم إىل جلنة األمـم املتحـدة                 -٢

هورية مصر العربية على االهتمام الذي والذي مل يناقش بعد، تؤكد مج" اللجنة"حلقوق الطفل 
 كأعلى ١٩٨٩توليه لقضايا الطفولة ومن مظاهره إنشاء اجمللس القومي للطفولة واألمومة عام 

سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم اجلهود الوطنية وختطيط الربامج الالزمة إلنفـاذ حقـوق              
 / آذار ١١ويف  . وليها االختياريني وبروتوك" قيةاالتفا"الطفل كما ورد باتفاقية حقوق الطفل       

 أنشئت وزارة الدولة لألسرة والسكان يتبعها اجمللس تعبرياً عن تنامي اهتمـام             ٢٠٠٩مارس  
إنفاذ حقـوقهم   القيادة السياسية بدعم األسرة ومتكينها من القيام بدورها يف محاية أفرادها و           

 .ومن بينهم األطفال

 تلتزم مبيثاقها وتسعى دائماً للسلم      ١٩٤٥منذ  وتؤكد أهنا كعضوة يف األمم املتحدة         -٣
الم مـع   بني الشعوب وهي على عالقة سلمية مع كل دول اجلوار، وتلتزم بتطبيق اتفاقية الس             

 كما أهنا تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي وال توجـد علـى            .١٩٧٩إسرائيل املربمة يف    
 .حربأرضها صراعات مسلحة ومل يتم اهتام أطفاهلا بارتكاب جرائم 

 ومع ذلـك    . منطقة مليئة باحلروب والصراعات    تقع مجهورية مصر العربية يف قلب       -٤
 األوسط، وخصـصت لـذلك      يف عملية السالم بالشرق   فهي تلعب منذ عقود دوراً حمورياً       

موارداً بشرية ومادية ضخمة، كما تكبدت يف سبيل ذلك صعاباً جسيمة وعلـى رأسـها               
 ولكنها آثرت طريق السالم الدائم والعادل وقامـت         .طويلة الدول العربية هلا لفترة      مقاطعة

 .تزال جبهود صادقة على أكثر من حمور إلقراره، سيوردها التقرير بالتفصيل وما

على املنهجية املتكاملة اليت تتبعها مجهورية مـصر العربيـة حلمايـة             يركز التقرير و  -٥
لـيت  وبروتوكوليها االختيـاريني وا   األطفال من كافة أنواع االستغالل وفق منظور االتفاقية         

رسم سياسات متكاملة تكفـل إنفـاذ        وتطوير اإلطار التشريعي    : تشتمل على احملاور التالية   
                                                                    توفري تدريبات مستمرة للكوادر العاملة يف جمال إنفاذ حقوق الطفل          حقوق الطفل ومحايتها،    

                          عة النطاق للتوعية حبقوق                                                                    واملتعاملة مع األطفال، تنظيم نقاشات جمتمعية ومحالت إعالمية واس        
ـ                 يهم                                                                                         الطفل ورفع الوعي العام هبا، مالحقة املخالفني للقانون وحماكمتهم وتوقيع العقوبة عل

                                                     يتم ذلك من خالل تعاون وثيق بني اجلهات احلكوميـة           و   .                           واإلعالن عن ذلك هبدف الردع    
   .                         عالم ومبشاركة األطفال أنفسهم                           وهيئات اجملتمع املدين ووسائل اإل
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  تدابري التنفيذ العامة  - ثانياً  

 عملية إعداد التقرير  - ألف  

أعدت وزارة الدولة لألسرة والسكان هذا التقرير بالتشاور مع اجلهات احلكوميـة              -٦
وزارات الدفاع واإلنتاج احلريب،    : املعنية األكثر ارتباطاً مبوضوع الربوتوكول االختياري وهي      

 . الداخلية، والتربية والتعليم

   القانوين للربوتوكول االختياري يف القانون الداخلياملركز  - باء  
 من الدستور املصري على أن رئيس اجلمهورية يـربم املعاهـدات            ١٥١تنص املادة     -٧

ويبلغها جملس الشعب مشفوعة مبا يناسبها من البيان، وتكون هلا قوة القانون بعـد إبرامهـا              
املعاهدات داخل مـصر     تسري كافة    وعليه.  ونشرها وفقاً لألوضاع املقررة    والتصديق عليها 

 شرطي التصديق عليها من رئيس اجلمهورية والنشر يف اجلريدة الرمسية، ويترتب            مبجرد توافر 
 وتـساوي   .ها وإنفاذ األحكام الواردة فيها    على ذلك التزام السلطات املعنية يف الدولة بتطبيق       

الدولية والقانون، كما أن القضاء      من القانون املدين يف قوة السريان بني املعاهدات          ٢٣املادة  
 .الداخلي يف حالة التعارض بينهمااملصري يغلب املعاهدة الدولية على التشريع املصري 

 اإلنساين ذات الصلة    وقد صدقت مصر على كل الصكوك الدولية األساسية للقانون          -٨
 / شـباط   يف ، وكانت من أوائل الدول اليت وقعت على اتفاقية حقوق الطفل          )١ املرفق   انظر(

 /شـباط  ٦، وانـضمت إىل بروتوكوهلـا االختيـاري دون حتفظـات يف             ١٩٩٠فرباير  
 .٢٠٠٧ فرباير

 تنفيذ الربوتوكول االختياري يف أحناء مجهورية مصر العربية  - جيم  

 .االختياري يف كل أحناء اجلمهوريةيتم العمل بالربوتوكول   -٩

  الربوتوكول االختياري املعنية بتنسيق اجلهود الوطنية إلنفاذ اجلهة    
االختياري هي وزارة الدولة    اجلهة املعنية بتنسيق اجلهود الوطنية إلنفاذ الربوتوكول          -١٠

، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ومن أمههـا وزارات الـدفاع             لألسرة والسكان 
والتعلـيم،  ، الداخليـة، التربيـة      )وهي اجلهة الرمسية املسؤولة عن التجنيد     (واإلنتاج احلريب   

 .واإلعالم، واجملتمع املدين
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 نشر الربوتوكول االختياري  - دال  

العربية اهتماماً كبرياً برفع الوعي العام بقضايا السالم وحقـوق          تويل مجهورية مصر      -١١
 وتعد قضية نشر السالم وإهناء الرتاعات املسلحة بالتفاوض السلمي          .اإلنسان وحقوق الطفل  

وفيما يتعلق باألطفـال    . ياً وهاماً يف السياسة الوطنية     مكوناً جوهر  والبعد عن استخدام القوة   
تتضافر جهات عديدة لنشر ثقافة السالم منها وزارات التربية والتعليم والثقافـة واإلعـالم              

مؤسسات الدين اإلسالمي   :  واألوقاف، ومن اجملتمع املدين    واألسرة والسكان، والتعليم العايل   
 .سات العلمية واجلمعيات األهليةواجلامعات واملؤس) سة القبطيةكاألزهر والكني(واملسيحي 

سوزان مبارك حرم السيد   / يف هذا الشأن إعالن السيدة     ومن أهم جهود اجملتمع املدين      -١٢
يف  "احلركـة  "إنشاء حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم        رئيس اجلمهورية   

 إرساء روح التـضامن   ط اليت تسعى إىل     األوسمن نوعها يف الشرق       األوىلوهي   ،)١(٢٠٠٣
لألدوار   اإلخاء والتسامح بني الشعوب، وحتقيق السالم الدائم من خالل توفري مساحة أكرب           و

 .ناليت تلعبها املرأة وتشجيع مشاركتها يف صنع وإقرار السالم واألم

يف سـبيل   واملؤسسات اليت تعمل      إىل دعم الربامج الفعالة واملنظمات     هتدف احلركة   -١٣
 :ةألهداف التالياالسالم وحتقيق 

لرجـل   ا وعلى أساس التنسيق وعدم التمييز بـني       -التصدي على مستوى العامل      •
حـىت تتـوافر     بتكاريةاال عنف على مجيع املستويات ومتابعة اخليارات      لل - واملرأة

 .التسامح بني الناس تقوية روحيتم ة للصراعات املسلحة وحبدائل ناج

 .وغري الرمسية املشتركة لدور املرأة يف عمليات السالم الرمسيةتعزيز الرؤية  •

واإلجراءات الدوليـة     يف السياسات   فعاالً ضمان مشاركة املرأة باعتبارها شريكاً     •
 .لتحقيق السالم

ء  إىل رعايــة احللفــاي الــذي يرمــ العــامليئــتالفاملــشاركة يف بنــاء اال •
 .للسالم االستراتيجيني

 من عوامـل     مهماً عامالً الفعالة باعتبارها    ها من املشاركة  املرأة لتمكين ات   قدر رفع •
 .ستوياتكل املالتغيري على 

صانعي قـرار، جهـات أكادمييـة،       فئات اجملتمع املختلفة من     تتعاون احلركة مع    و  -١٤
ـ   ،  قطاع خاص، وسائل إعالم، علماء، فنانني      منظمات غري حكومية،   ات كما تربطها عالق

 .بالسالم  املتحدة واملؤسسات املعنية األممأجهزةتعاون وثيقة مع 

__________ 

)١( http://womenforpeace.bibalex.org/ar/events/index.htm. 
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ة اليت هتـدف إىل     محالت التوعي تعمل احلركة من خالل أكثر من حمور من أمهها          و  -١٥
اآلخر،  ومنها التسامح، التصاحل، تقبل   (إدماجها يف منظومة القيم اجملتمعية      وعم ثقافة السالم    د

 ).لية، واالحترامؤواملشاركة، املس

اثاً عديدة على املستوى الوطين واإلقليمي والـدويل ومـن          كما تنظم احلركة أحد     -١٦
) ٢٠٠٦القاهرة  (" ١٣٢٥حنو تفعيل قرار جملس األمن رقم       "ن  املنتدى اإلقليمي بعنوا  أبرزها  

املتحدة للطفولة  ، ومنظمة األمم)اليونيفيم(بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
العربيـة لربنـامج    دة للسكان، واملكتب اإلقليمي للدول، وصندوق األمم املتح )اليونيسيف(

 .األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل

قافة السالم مـن   ثصياغة خطط عمل وطنية، بناءى على  جدول أعمال املنتد   ركزو  -١٧
 وقـد وجـه     .الـسالم  و خالل العمل مع الشباب، وتكوين شبكات إقليمية معنية بـاملرأة         

 من أجل السالم وتوفري نداًءل  األمني العام لألمم املتحدة حيم  إىل اًى خطاب املشاركون يف املنتد  
بضرورة زيادة متثيل   سيادته  ناشدوا   كما   .احلماية الكافية للنساء واألطفال يف مناطق الصراع      

الصراع ومناطق مـا بعـد        يف مناطق   كحد أدىن   يف املائة  ٢٥ املرأة يف عمليات السالم إىل    
احلوار والتشاور   طالبوا بدعم مشاركة الشباب والفتيات يف برامج      ىل ذلك   باإلضافة إ . الرتاع

. واألمن االقتصادي للمرأة حول قضايا السالم واملصاحلة وإعادة البناء وتوفري احلماية اجلسدية    
جراءات الرقابـة وإصـدار      إ لة من خالل  ء تعزيز وتطوير آلية املسا    ىوحثوا جملس األمن عل   

 اإلسراع بوضـع    ألعضاء إىل  ا كما دعوا الدول   . الكفيلة بتحقيق ذلك   ضع املعايري التقارير وو 
 .إقليمية ودولية لدعم هذه اخلطط  وإنشاء شبكات١٣٢٥خطط عمل وطنية لتطبيق القرار 

  التدريبات املالئمة  - هاء  
، من يف رفع الوعي باالتفاقية وبروتوكوليها االختيارينيجنحت مجهورية مصر العربية   -١٨

 اجمللس القومي للطفولة واألمومة على مدى السنوات العشر املاضية واليت لعبت            خالل جهود 
فيها وزيرة الدولة لألسرة والسكان دوراً مكثفاً منذ أن كانت األمني العام للمجلس ومـن               

 حققت هذه اجلهود جناحاً ملموساً ساهم يف حتقيـق          .الل عضويتها يف جلنة حقوق الطفل     خ
ا اإلصالح التشريعي يف جمال حقوق الطفل، رسـم اسـتراتيجيات   العديد من اإلجنازات منه 

وطنية حلماية حقوق الفئات املعرضة للخطر تعتمد منظور حقوق الطفل، وتنفيـذ بـرامج              
تدريبية دون انقطاع لرفع وعي الكوادر املتعاملة مع الطفل والعاملة يف جمال إنفاذ القـانون               

 .ذات الصلةباالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية 

استهدفت الربامج التدريبية اليت نفذهتا وزارة الدولة لألسرة والسكان بالتعاون مـع              -١٩
 القاضيات والقضاة، احملامني العامني،     :اجملتمع املدين الكوادر التالية   اهليئات احلكومية املختلفة و   

ت مبحاكم األسرة،   ية الرتاعا وكالء النيابة، األخصائيني النفسيني واالجتماعيني مبكاتب تسو      
 .ميني، جلان احلماية، وغريهم النيابة، خرباء احملاكم، ضباط الشرطة، اإلعالمفتشي
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ظمة ودورية، كما   وتنظم وزاريت الدفاع واإلنتاج احلريب والداخلية برامج تدريبية منت          -٢٠
 لف حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف الكلية احلربية وكليات الشرطة وخمت          يتم تدريس مبادئ  

 .املؤسسات التعليمية املماثلة

كما يتم تدريب األفراد املشاركني يف قوات حفظ السالم على حقـوق اإلنـسان                -٢١
 .وحقوق الطفل ومحايتها يف أوقات الرتاعات املسلحة

ويتم تنفيذ عدد من برامج التدريب ملختلف الكوادر املتعاملة مع األطفال وغريهـم               -٢٢
ملزيد من  و. تحدة اإلمنائي لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان        امل بالتعاون مع برنامج األمم   

التفاصيل يرجى الرجوع إىل تقرير مجهورية مصر العربية الدوري اجملمع الثالث والرابع املقدم             
 . من االتفاقية٤٤ من املادة )ب(إىل اللجنة مبوجب الفقرة 

التربيـة  "م يف إطار مشروع     سريد يف فقرات الحقة بيانات عن التدريبات اليت تنظ        و  -٢٣
الذي ينفذه اجمللس القومي للطفولة واألمومة، والتدريبات األخـرى الـيت يقـدمها             " املدنية
 .لالجئني اجمللس

  مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة  - واو  
باإلشارة إىل املالحظة اخلتامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاين املقـدم إليهـا                -٢٤

اجمللس القـومي حلقـوق      ة مستقلة وفق معايري باريس، أنشئ     شاء مؤسسة وطني  خبصوص إن 
 كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية      ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤ مبوجب القرار اجلمهوري رقم      اإلنسان

 متابعـة تطبيـق االتفاقيـات      اجمللـس  ضم اختصاصات ت. الشورى جملس   تقدم تقريرها إىل  
كما  . املعنية باملقترحات واملالحظات   لتقدم إىل اجلهات  وا واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان   

 يتلق، وله احلق يف     مع مؤسسات الدولة املعنية حبقوق اإلنسان     والتعاون   بالتنسيق    اجمللس يقوم
 وإحالتها إىل جهـات االختـصاص     التحقيق فيها   الشكاوى يف جمال محاية حقوق اإلنسان و      

تابع قضايا األطفال من حني آلخر بالتنسيق مع         ي وإن كان  جلنة أو إدارة للطفل       به وجدت ال(
  ).لس القومي للطفولة واألمومةاجمل

  الوقاية  - ثالثاً  

  التجنيد  - ألف  

  التجنيد اإللزامي    
الدفاع عن الوطن وأرضـه واجـب   " من الدستور املصري على أن    ٥٨تنص املادة     -٢٥

 ٣٠-١٨لزامي للذكور بـني     التجنيد يف مصر إ   . )٢(" للقانون  وفقاً يمقدس، والتجنيد إجبار  
__________ 

 .http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx :موقع بوابة احلكومة املصرية )٢(
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صـدار قـانون اخلدمـة      إ ب ١٩٨٠ لسنة   ١٢٧رقم   حسب القانون    ثالث سنوات سنة ملدة   
 هذه املدة حسب املؤهـل      ختفض قد   ". اخلدمة العسكرية والوطنية   قانون"العسكرية والوطنية   

حلاصـلني علـى    ا ،اجلامعات واملعاهد العليا  وكليات  ال يخرجيلبعض الفئات ومنها     الدراسي
 حتتاج  صحاب احلرف واملهن اليت   ، وأ ن الكرمي آحفظة القر ،  فوق متوسطة  و ادات متوسطة شه
  .ليها القوات املسلحةإ

 اإلعفاء من التجنيد    

مـن   - وفقاً لقانون اخلدمة الوطنية والعسكرية       -من اخلدمة العسكرية     يعفى هنائياً   -٢٦
 على  و غري القادر هنائياً   أ ب املتويف  لأل االبن الوحيد ،  تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك اخلدمة      ال

صابة إو يصاب ب  أ يستشهد   يبناء املواطن الذ  أو  ة أ خوأرب املستحقني للتجنيد من     ، أك الكسب
بناء أو  أخوة  أكرب املستحقني للتجنيد من     ، أ  بسبب العمليات احلربية   تعجزه عن الكسب هنائياً   

و عاهة بسبب   أصيب مبرض   أ يو الذ أة   بسبب اخلدم   توىف يو املتطوع الذ  أو اجملند   أالضابط  
  . عن الكسب هنائياًله عاجزاًعن جتأاخلدمة وكان من شأهنا 

غري بيه  العائل الوحيد أل  ي،  يه احل باالبن الوحيد أل    من اخلدمة العسكرية   عفى مؤقتاً وي  -٢٧
العائل الوحيد  ،  خوته غري القادرين على الكسب    أو  أخيه  أالقادر على الكسب وكذلك عائل      

و اجملند  أبناء الضابط   أو  أخوة  أكرب املستحقني للتجنيد من     ، أ خوته غري املتزوجات  أو  أته  الخ
خر اآلخ لزامية العاملة األ من اخلدمة اإليعفى مؤقتاً، كما  بسبب اخلدمة تويفيو املتطوع الذ أ
و أخـوين  ذا جنـد األ  إخوة الباقني بعد استبعاد غري القادرين منهم على الكسب      كرب األ أو  أ
  . و استدعى للخدمة يف االحتياطأخوة ألا

  تأجيل التجنيد    
ني حلني للدراسة وذلك    غتأجيل وقت السلم للطلبة النظاميني واملنتسبني املتفر      الجيوز    -٢٨

                طلبـة املـدارس      :          ومن هؤالء .                  جلت هلم اخلدمة بسببه أ   ي     الذ ي        الدراسحصوهلم على املؤهل 
                زهريـة ومـا                                زهرية وطلبة دور املعلمني األ               لثانوية األ     د ا  ه          طلبة املعا    ،                            الثانوية واملدارس املعادلة  

          طلبـة    ،      يعادهلا                                                              تكون مدة الدراسة هبا سنتان بعد الثانوية العامة وما                          طلبة املعاهد اليت     ،        يعادهلا
         عداديـة                                               تكون مدة الدراسة هبا مخس سنوات بعد اإل                                             املعاهد واملدارس ومراكز التدريب اليت    

                                                                ون مدة الدراسة هبا ثالث سنوات بعد الثانوية العامة ومـا               تك                  طلبة املعاهد اليت     ،        يعادهلا     وما
  .      يعادهلا                                                                 طلبة كليات جامعات مجهورية مصر العربية واملعاهد واملدارس العليا وما  ،       يعادهلا

جدير بالذكر أنه نظراً ألن مجهورية مصر العربية ليست طرفاً يف أيـة نزاعـات               و  -٢٩
ع إسرائيل واليت يتم احترامها بصورة كاملة، أسفر مسلحة، وبالنظر إىل توقيع اتفاقية السالم م    

ذلك عن حالة سالم تعيشها مصر مما أدى إىل اخنفاض ملحوظ يف أعـداد املطلـوبني ألداء                 
  .لعسكريةاخلدمة ا
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  التجنيد الطوعي    
 بأن يكون    بعد سن السادسة عشر مع وجود ضمانات لاللتزام               للتجنيديبداً التطوع     -٣٠

فقة اآلباء أو األوصياء وأن حيصل الراغبون يف التطوع على معلومـات            التطوع حقيقياً ومبوا  
كاملة عن الواجبات اليت تنطوي عليها اخلدمة العسكرية، وأن يتم التأكد بدليل موثوق مـن              
السن قبل قبول طلبات التطوع، وذلك حسب البيان الذي أعلنته مجهورية مصر العربية عند              

  .)٣(االنضمام للربوتوكول االختياري

  التدابري ذات الطابع التشريعي  - باء  
بتوفري مناخ تشريعي حيمي حقوق الطفل      تؤكد مجهورية مصر العربية على التزامها         -٣١
 لسنة  ١٢ أهم إجنازاهتا يف هذا اجملال إقرار تعديالت قانون الطفل الصادر بالقانون رقم              ومن

ـ /حزيران  يف" قانون الطفل  "٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٦ . ٢٠٠٨ هيوني
احه يف حتقيق قـدرٍ  يعترب قانون الطفل عالمة مميزة يف املسرية التشريعية املصرية ليس فقط لنج 

مة مع االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، ولكن أيضاً من خـالل املـشاركة            عالٍ من املواء  
خالهلا التنسيق مع كافـة     اجملتمعية اليت قادها اجمللس القومي للطفولة واألمومة واستطاع من          

 ذات  املعنيني ومنهم األطفال يف صياغة تعديالت تشريعية جوهرية والترويج للمواثيق الدولية          
 .الصلة ولثقافة حقوق الطفل

 باالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها، ينص قانون الطفل         على التزام مصر  وتأكيداً    -٣٢
ىن احلقوق الواردة باتفاقية حقـوق الطفـل        يف مادته األوىل على أن تكفل الدولة كحد أد        

النص القـوة التنفيذيـة     يعطي هذا   . ولية ذات الصلة النافذة يف مصر     وغريها من املواثيق الد   
 هـذا   ).٢ انظر املرفـق  (للقانون الوطين يف إنفاذ أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني         

احلقوق اليت أطلقت عليها اللجنة مبـادئ       ويشري القانون حتديداً إىل أن تنفيذ القانون حتكمه         
 -، هيمنة مـصاحل الطفـل الفـضلى      ٢ املادة   -احلق يف عدم التمييز   (حقوق الطفل األربعة    

 -، وحـق الطفـل يف أن يـستمع إليـه     ٦ املادة -، احلق يف احلياة والبقاء والنمو       ٣ املادة
 . تفسري مجيع نصوص القانونبادئ، كما حتكم هذه امل)١٢ املادة

 بتضمني قانون الطفـل     ماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري   وقد ترمجت مصر التزا     -٣٣
تكفل الدولة أولوية احلفاظ علـى حيـاة        " ينص على أن   )ب(اً  مكرر) ٧(ادة  نصاً صرحياً بامل  

الطفل وتنشئته تنشئة ساملة آمنة بعيدة عن الرتاعات املسلحة، وضـمان عـدم اخنراطـه يف                
 حاالت الطوارئ والكوارث واحلروب والرتاعات      احترام حقوقه يف  األعمال احلربية، وتكفل    

__________ 

)٣( http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

b&chapter=4&lang=en. 
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 حق الطفل جرميـة مـن       املسلحة، وتتخذ كافة التدابري ملالحقة ومعاقبة كل من يرتكب يف         
  ".جرائم احلرب أو اإلبادة اجلماعية أو من اجلرائم ضد اإلنسانية

ايا اليت تتشابك مع بعضها التشريعي حيتاج إىل نظرة مشولية للقضاإلصالح وإمياناً بأن   -٣٤
 ومـسؤولية    دور يعـزز  مركزي جديد     ال نظام محاية البعض، فقد نص القانون على إنشاء       

 متثل  ).ة واإلدارة العامة لنجدة الطفل    احلماية العامة والفرعي  جلان  من خالل   (ة   احمللي اجملتمعات
ع ضحايا ألي من القضايا    جلان احلماية آلية توفري احلماية االجتماعية لألطفال املعرضني للوقو        

 مـن   ٩٧اليت يشملها الربوتوكول االختياري، وختتص هذه اللجان املنصوص عليها يف املادة            
 ومتابعة تنفيذ هذه    ات احملافظ على مستوى السياسة العامة حلماية الطفولة     قانون الطفل برسم    

ـ زم   الـال  والعالجي الوقائيرصد مجيع حاالت التعرض للخطر والتدخل       مع  السياسة   ذه هل
بصفة دورية مبتابعـة إجـراءات      جلان احلماية   تقوم  . احلاالت ومتابعة ما يتخذ من إجراءات     

بإعادة النظر   - عند االقتضاء  -ي   شأن الطفل، وهلا أن توص     يفونتائج تنفيذ التدابري املتخذة     
للمزيد من   ٢ املرفق   انظر( املصلحة الفضلى للطفل   هذه التدابري وتبديلها أو وقفها مبا حيقق         يف

 .)التفاصيل عن جلان احلماية

  املدارس والكليات  - جيم  
توفر القوات املسلحة املصرية العديد من الفرص التعليمية للمتخرجني حـديثاً مـن               -٣٥

 الكلية الفنية العسكرية، الكلية احلربية، الكلية البحريـة، كليـة           :ثانوية من خالل  املدارس ال 
حاق باملـدارس   باإلضافة إىل إمكانية االلت   . )٤(، واملعهد الفين  ة الطريان يالدفاع اجلوي، أكادمي  

 أما املدارس الفنية األساسـية، ميكـن االلتحـاق هبـا شـرط إمتـام                .العسكرية الرياضية 
  .)٥(االبتدائي التعليم
تتعاون وزارة الدفاع واإلنتاج احلريب مع وزارة التعليم العايل يف وضـع املنـاهج              و  -٣٦

 حقوق  يمية، ومن مظاهر ذلك تدريس مبادئ     اخل هذه املؤسسات التعل   الدراسية والتدريب د  
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ومن أمهها اتفاقيات جنيف األربعة يف الكليـات التابعـة              

 .للقوات املسلحة

 .كما توجد حتت إشراف وزارة التربية والتعليم مدارس عسكرية  -٣٧

__________ 

 .http://www.mmc.gov.eg :موقع القوات املسلحة املصرية )٤(

)٥( Child Soldiers Global Report 2008. 



CRC/C/OPAC/EGY/1 

11 GE.10-41278 

  اجملموعات املسلحة  - دال  
يوجد على أرض    انون تكوين جمموعات مسلحة خارج القوات املسلحة وال       جيرم الق   -٣٨

غري منخرطة يف   ون جملموعات مسلحة خاصةً وأن الدولة       مجهورية مصر العربية أطفال ينضم    
 .أية صراعات مسلحة

  لتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحرا  - هاء  
صر منذ احلرب العاملية    تظم يف م  حتافظ اللجنة الدولية للصليب األمحر على وجود من         -٣٩
تعزيز املعرفة بالقانون الدويل اإلنساين وإدماجه يف القـوانني         وتركز بعثتها فيها على     . الثانية
وتساهم اللجنة الدولية يف التدريب على القانون الدويل اإلنساين املخصص لكبـار             .الوطنية

رس إىل جانـب    امعـات واملـدا    وتشجع على تعليمه يف اجل     ،املوظفني العسكريني واملدنيني  
وتنتج مواد التدريس    الدعم الفين واألكادميي   كما تقدم اللجنة الدولية      .املواضيع ذات الصلة  

الالزمة وتقدم املساعدة بتدريب القائمني على التدريب مبـا يف ذلـك يف مجعيـة اهلـالل                 
 .)٦(املصري األمحر

  قوات حفظ السالم  - واو  
شرعية الدولية، تشارك مجهورية مصر العربيـة بقـوة منـذ           احتراماً منها لقواعد ال     -٤٠

يـا  ستينيات القرن املاضي يف قوات حفظ السالم يف مناطق خمتلفة من العامل وخاصـةً أفريق              
، وال، موزامبيق، ليبرييـا   ومنها السودان ودارفور، الكونغو، الصومال، أفريقيا الوسطى، أنغ       

وات حفظ السالم يف الـصحراء الغربيـة،         كما تشارك مصر يف ق     .)٧(رواندا، وجزر القمر  
 .)٨(سرياليون، بوروندي، وجورجيا

  األطفال املعرضون للخطر  - زاي  
تضع مجهورية مصر العربية ممثلة يف وزارة الدولة لألسرة والسكان من خالل اجمللس               -٤١

 وقد جنحت الدولة يف     .ملعرضني للخطر يف صدر أولوياهتا     واألمومة األطفال ا   القومي للطفولة 
فهي باإلضافة إىل تعديالت    .  قضايا األطفال املعرضني للخطر    وضع آلية متكاملة للتعامل مع    

قانون الطفل اليت ورد ذكرها سابقاً واليت اشتملت على مادة كاملة تعرف األطفال املعرضني              
وطنية والـربامج   ، فإهنا أعلنت عدداً من السياسات ال      )٢ املرفق   انظر (٩٦للخطر وهي املادة    

__________ 

 .http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/egypt?OpenDocument موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر )٦(

)٧( http://www.paw.ypteam.com/peacekeepingforces.php. 

)٨( http://weekly.ahram.org.eg/2005/757/op132.htm. 
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االجتماعيـة واالقتـصادية   (الوطنية الضرورية نظراً لتفاوت األطفال املصريني يف ظـروفهم    
 ).والتعليمية والصحية واجلغرافية وغريها

من أهم هذه السياسات والربامج املنفذة خالل فترة التقرير والـيت ورد ذكرهـا              و  -٤٢
لرابع والتقرير األويل حول التدابري املتخـذة       اجملمع الثالث وا  الدوري   بالتفصيل يف تقرير مصر   

لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            
 .ذين قدما للجنة ومل يناقشا بعدلالويف املواد اإلباحية 

  املرصد الوطين حلقوق الطفل    
مبشاركة من التعاون اإليطايل وبالتعاون مـع    أنشأه اجمللس القومي للطفولة واألمومة        -٤٣

 ١٦اليونيسيف ومركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء مبيزانية قدرها أكثر من             
مليون جنيه، وهو آلية جلمع البيانات ورصد واقع األطفال مبا يف ذلـك أهـم املـشكالت                 

 .تواجههم اليت

 رة القومية لتمكني األساالستراتيجيةمسودة     

 برنامج مناهضة العنف ضد الطفل    

على تفعيل األحكام الواردة يف قانون الطفل من خالل تدريب الكوادر العاملة           يعمل    -٤٤
يف إنفاذ حقوق الطفل، فضالً عن حتسني خدمات املنظمات احلكومية وغري احلكومية املقدمة             

الربنامج من قبـل اجمللـس    ينفذ .خطر ورفع مستوى احلماية املقدمة  إىل األطفال املعرضني لل   
 .القومي للطفولة واألمومة بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 احلقوق القانونية لألطفال والنشءبرنامج احلد من الفقر ودعم     

ينفذه اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع البنك الدويل وبتمويل من املعونة              -٤٥
 ضمان احلق يف اهلوية كمدخل ملمارسة كافـة احلقـوق االقتـصادية             اإليطالية ويهدف إىل  

. الـنشء واالجتماعية والسياسية، حيث تعترب حيازة أوراق رمسية أهم طرق متكني األطفال و       
مثل شـهادات   (يقوم املشروع برفع وعي الفئات املستهدفة بأمهية استخراج أوراق رمسية           و

 يـستهدف   .نـهم مـن احلـصول عليهـا       ، ومتكي )اخلميالد، بطاقات حتقيق شخـصية،      
حمافظات ذات احتياج مرتفع هلذا النوع من التدخالت، ومن أهم إجنازاته النجاح     ٧ املشروع

  . مستفيد من استخراج أوراق رمسية ويف الوصول إىل خدمات أساسية١٢٠ ٠٠٠يف متكني 

  لطفل والتعليم املايل واالجتماعيبرنامج أفالطون لنشر ثقافة حقوق ا    
ينشر الربنامج الوعي باتفاقية حقوق الطفل مستخدماً أسلوب عمل جذاب يـستند              -٤٦

 طفـالً ويـتم     ٣٠٠ ٠٠٠يستهدف الربنامج   . دبية وفنية يف إطار تفاعلي نشط     إىل أنشطة أ  
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 مدرسة ويركز على األطفال من الفئات املهمشة، وذلك بالتعاون بني اجمللس            ٤٥٠تنفيذه يف   
 .مستردامركة أفالطون الدولية بأ حالقومي للطفولة واألمومة مع

  :هذا باإلضافة إىل السياسات والربامج اليت مت تنفيذها قبل فترة التقرير وهي  -٤٧
  .)٢٠٠٦(طة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال اخل •
 .)٢٠٠٦(للقضاء على عمل األطفال وخطة العمل االستراتيجية القومية  •

 .)٢٠٠٥( املخدرات ستراتيجية القومية حلماية النشء مناال •

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

 )٩("أطفال يف خطر"برنامج     

أطفال الـشوارع والعـاملني     (استهدف مخس فئات من األطفال املعرضني للخطر          -٤٨
 تنفيذ   مت ) ختاهنن واألطفال خارج التعليم    وذوي اإلعاقة والفتيات املعرضات للختان أو من مت       

الربنامج حتت إشراف اجمللس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع االحتاد األورويب مبيزانيـة      
 مليون يورو، ومن خالله نفذت عدد من اجلمعيات األهلية براجماً يف احملافظـات              ٢٠قدرها  

والبقاء األكثر احتياجاً لتحسني نوعية حياة األطفال املعرضني للخطر وتعزيز حقهم يف احلياة             
  .والنمو

  التدابري املتخذة لزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري  - حاء  

 اجلهود املبذولة لتضمني املناهج الدراسية مادة التثقيف يف جمال السلم    

الذي يعمـل   " التربية املدنية "يقوم اجمللس القومي للطفولة واألمومة بتنفيذ مشروع          -٤٩
اب حبقوق الطفل وبأمهية املمارسة الدميقراطية واحلكـم        الشبعلى رفع الوعي لدى األطفال و     

 :من خالل مناقشة القضايا التاليةالرشيد 

 .تأكيد قيمة السالم واآلثار الضارة للصراعات املسلحة •

نبذ التطرف والعنف كوسيلة للتعبري وتفضيل مبدأ احلوار املـبين علـى احتـرام               •
 .املتعددة اآلراء

 األفراد بغض النظـر عـن النـوع أو         وق كل تأكيد مبادئ حقوق اإلنسان وحق     •
 .السياسة أو الدين أو العرق

 .حرية التعبري والتعددية السياسية •

__________ 

)٩( http://children-atrisk.org/index_eng.html. 
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 .دعم مفهوم األمن الفردي واجلماعي •
 .االنفتاح على الثقافات املختلفة •

 .دعم ثقافة االعتدال والتفهم والتسامح •

ية يف حمافظات القاهرة    ويف إطار هذا املشروع، مت عقد جمموعة من الدورات التدريب           -٥٠
ملدارس واألخصائيني االجتماعيني واملدرسني علـى مفـاهيم        ومشال وجنوب سيناء ملديري ا    

 ومت إنشاء جمموعة من أندية املواطنـة        .المالتربية املدنية واملواطنة وحقوق الطفل وثقافة الس      
فـة  وحقوق الطفل باملدارس كجماعات نشاط طاليب تستهدف تدريب األطفال علـى ثقا           

  .العتماد على الذات وقبول اآلخرالسالم وا
كما مت استهداف العاملني بربملانات الطالئع باجمللس القـومي للـشباب ومعـدي               -٥١

لفزيون وجمموعة من الصحفيني ومسؤويل الـشباب       ي برامج األطفال يف اإلذاعة والت     ومقدم
 .باألحزاب السياسية املختلفة على تلك املفاهيم

قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج السالم ضمن مناهجها مع غـريه           ومن جانبها،     -٥٢
احلقـوق والواجبـات، القـانون      : مثـال (املواطنة واالنتمـاء    من املفاهيم اليت تدعم قيم      

خر، املشاركة اجملتمعيـة،   اآليحقوق املرأة، التسامح، تقبل الرأوالدميقراطية، حقوق الطفل،   
كما يعترب السالم من أكثر املوضوعات اليت ترد يف األنـشطة            ). احلزبية، حق املواطنة   ةاحليا

املدرسية واالمتحانات، مثل الرسم والتعبري احلر واجلغرافيا واللغة العربية والتربيـة الدينيـة             
 .مية واملسيحيةاإلسال

 دور املنظمات غري احلكومية واإلعالم والقطاع اخلاص    

شر ثقافة  ن ن الوعي بأمهية السالم، حيث إ    ل نشر   تتعاون العديد من اجلهات يف سبي       -٥٣
السالم هي مسؤولية جيب على اجلميع حتملها بغض النظر عن اختالف العقائد والثقافـات              

 .واألديان واألجناس واخللفيات االجتماعية

 تقوم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل الـسالم والـيت             ويف هذا الصدد    -٥٤
 مبـادرة    فقد أطلقت احلركة   . بدور بارز  -ظمة غري حكومية    ي من  وه -سبقت اإلشارة هلا    
تستفيد من وسـائل االتـصاالت      ، واليت   ٢٠٠٧ عام   باستخدام االنترنت نشر ثقافة السالم    

نشر ثقافة السالم والتسامح واحلوار     لوتكنولوجيا املعلومات واألدوات املعتمدة على اإلنترنت       
 يتم ذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت    .فقطبني الشباب على مستوى العامل وليس يف مصر         

تضافر اجلهود الدولية إلهناء ظاهرة العنف وتكنولوجيا املعلومات والقطاع اخلاص ومن خالل      
بادرة على تقدير   املحازت   وقد   .اليت جتتاح اجملتمعات وجماهبة أسباب احلروب وانعدام العدالة       
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التابع لالحتاد الـدويل لالتـصاالت يف       دويل خالل فترة عقد معرض ومنتدى تيليكوم ورلد         
 .)١٠(٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول

 "Peace Matters"" قضايا السالم"كما تنظم احلركة سلسلة من احملاضرات بعنوان   -٥٥
اليت يدعى إليها شخصيات دولية هلا دور بارز يف نشر ثقافة السالم ومنهم رئيـسة فنلنـدا                 

 .ورئيسة وزراء نيوزيلندا

الشباب هم العنصر الرئيسي القادر على تغيري وجـه العـامل            من احلركة بأن     إمياناًو  -٥٦
متكـني  ، فقد شكلت احلركة جلنة شباب مهمتها        خلوفالذي ما زال يعاين من اإلجحاف وا      

مبادرات السالم، واستخدام لغة السالم، وتقوية التفاهم والتسامح ما بـني           ة  الشباب ملساند 
سـالماً    للتغيري االجتماعي من أجل بناء جمتمع أكثر        إجيابياً  يصبحوا عنصراً  يولك،  الثقافات

 .لألفراد واجملتمع والعامل ككل

ك سوزان مبـار  /ة اليت ترأس جملس إدارهتا السيدة     مجعية الرعاية املتكامل  كما نظمت     -٥٧
 ركز اللقـاء    .عن ثقافة السالم   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلوليف    لقاءً وهي أيضاً منظمة غري حكومية    

الم وقبول اآلخر والتعددية والدميقراطية والتفاوض وحـل الـصراعات          س ثقافة ال   معىن لىع
  . الشبابى الوطين واالنتماء لدسواملساعدة والتطوع لتنمية احل

 احلظر  - رابعاً  

،  كما ورد سابقاً   ،تتسق التشريعات املصرية مع االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني        -٥٨
ك االشتراك يف الـصراعات     كل أشكال االستغالل مبا يف ذل     وتعمل على محاية األطفال من      

ية  وفقاً لقـانون اخلدمـة العـسكر   - وبالنسبة للتجنيد اإللزامي فهو غري مسموح     .املسلحة
 .  عاما١٨ً قبل سن -والوطنية 

باإلضافة إىل ذلك جتدر اإلشارة إىل أن مجهورية مصر العربية وقعت على نظام روما                -٥٩
اجلنائية الدولية، وصدقت على الربوتوكولني اإلضـافيني األول والثـاين     األساسي للمحكمة   

، كما انضمت إىل اتفاقية منظمـة العمـل      ١٩٧٧ و ١٩٤٩امللحقني باتفاقييت جنيف لعامي     
 . بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها١٨٢الدولية رقم 

، يكون تسليم املتهمني إىل الدولة الطرف طالبـة         بالنسبة لتسليم األشخاص املتهمني     -٦٠
قاً لقـانون   فوالتسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبني مجهورية مصر العربية وذلك            

  .اإلجراءات اجلنائية

__________ 

 موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )١٠(

 http://www.mcit.gov.eg/ar/NewsDetails.aspx?id=MF4pglpwd64=. 
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قانون األسـلحة والـذخائر      من   ٦ادة  فيما خيص حيازة السالح أو إحرازه تنص امل         -٦١
 سنة  ٢١ىل من تقل سنه عن      إحرازه  إ حبيازة السالح أو      الترخيص جيوز منح  على أال    املصري
 وتبذل احلكومة من خالل وزارة الداخلية جهداً واضحاً لضمان تنفيذ القانون، ويتم             .ميالدية

 .رصد التنفيذ بصورة نشطة

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - خامساً 
                       ود من األطفـال وتـنص            والشه الضحايا  حقوق                                    تلتزم مجهورية مصر العربية حبماية        -  ٦٢
                                   يكون لألطفال اجملين علـيهم واألطفـال                              من قانون الطفل على أن      ) د   ( ً اً    مكرر   )   ١١٦ (     ادة    امل

                                                           والتحقيق واحملاكمة والتنفيذ احلق يف االستماع إلـيهم ويف                              يف مجيع مراحل الضبط           الشهود  
              القية، واحلـق                                                                                  املعاملة بكرامة وإشفاق، مع االحترام الكامل لسالمتهم البدنية والنفسية واألخ         

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

   .     عليها        والشهود
الكوادر املتعاملـة   بالنسبة للتدريب، هتتم مجهورية مصر العربية برفع قدرات كافة          و  -٦٣

ـ    ١٨    و   ١٧                                                إنفاذ قانون الطفل كما جاء يف الفقـرتني           جمال مع األطفال والعاملة يف      ي        ، وه
  .               ً           ختصص لذلك موارداً مالية ضخمة

ـ              و  -  ٦٤   )    ١١٦ (     ادة                                                                    فيما خيص ضمان محاية هوية الطفل وتـأمني الـسرية، تـنص امل
                    ف جنيه وال جتـاوز                                غرامة ال تقل عن عشرة آال                                        من قانون الطفل على العقاب ب       ) ب (  ً اً    مكرر

       أو أي                                                                                      مخسني ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة اإلعالم أي معلومات أو بيانات              
                                                                                         رسوم أو صور تتعلق هبوية الطفل حال عرض أمره على اجلهات املعنية باألطفال املعرضـني               

  .                        للخطر أو املخالفني للقانون

 مكرراً على كل مـن      ٩٨ادة  أكد قانون الطفل يف امل                                وبالنسبة لوسائل االنتصاف،      -  ٦٥
كفيلة بتوقي اخلطر   علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما يف مكنته من املساعدة العاجلة ال             

 ومن وسائل االنتصاف املتاحة لألطفال وذويهم يف حالة انتـهاك حقـوقهم             .أو زواله عنه  
ملنازعـات   الشرطة، سلطات الضبط القضائي، مكاتب تـسوية ا        :للجوء إىل اجلهات التالية   ا

األسرية التابعة حملاكم األسرة، النيابة العامة، نيابات شؤون األسرة، احملاكم علـى اخـتالف    
 ١٦ ٠٠٠أنواعها ودرجاهتا، فضالً عن اجمللس القومي حلقوق اإلنسان، وخطي جندة الطفل            

 . باجمللس القومي للطفولة واألمومة١٦ ٠٢١واملشورة األسرية 

                                                       ربية مساعدات كبرية لألطفال ضحايا الرتاعات املسلحة يف                              تقدم مجهورية مصر الع    و  -  ٦٦
                        وفيما يتعلق بالرتاع      ).                             احملتلة ولبنان ودارفور وغريها                              ومنها األراضي الفلسطينية     (              مناطق الرتاع   

                                                ً                                         العريب اإلسرائيلي، يشهد التاريخ ملصر أهنا بذلت جهوداً مضنية ملنع احلرب وإحالل السالم،             
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               مـن مـصر           ً إدراكاً    و  .                                 ال منهم وذلك منذ اندالع الرتاع       طف                     ً      ومساعدة الضحايا وخاصةً األ   
   ،                           لياهتا إزاء الشعب الفلـسطيين   ؤو  مبس               إطار اضطالعها    ويف ،     غزة يف                    لصعوبة الوضع اإلنساين 

                         ، كثفت مصر مـساعداهتا                طأة االحتالل         واجهة و     م                                     منها مع معاناة سكان القطاع يف            ً وتفاعالً
                                        ضـحايا الـرتاع املـسلح واهلجمـات                                                      اإلنسانية خالل فترات الكوارث ملساعدة األطفال     

        كـانون    -         ديـسمرب    /           كانون األول  (                            ً                             اإلسرائيلية نشري منها هنا خاصةً إىل العدوان على غزة          
   ، )١١ (                                                             كما استقبلت مصر أكثر من ألفي مصاب ومرافق هبدف العـالج             ).     ٢٠٠٩       يناير   /     الثاين

ـ                  وحتملت    ال                                                                             مصر نفقات عالج وتأهيل الضحايا وهي نفقات باهظة ومنها عـالج األطف
  .                         ً الفوسفور األبيض احملرم دولياً                       والبالغني ضحايا استخدام 

                                                                                وتعترب مجهورية مصر العربية أكثر دولة قدمت مساعدات خالل العدوان اإلسرائيلي             -  ٦٧
    ً             طنـاً وأدويـة    ١     ٦٥٠                                                          على قطاع غزة تنوعت بني معونات غذائية بلغ حجمها أكثر مـن    

  .                              جمهزة للعناية املركزة، وغريها        عاف                                                       ومعدات ومستلزمات طبية، ومواد غذائية، وسيارات إس      
                                                                                    جدير بالذكر أن املساعدات اإلنسانية املصرية تدفقت من خمتلف القرى والنجوع ومبشاركة          و

       كما   . )١٢ (  ري   املص                                                                       األفراد واجملتمع األهلي والقطاع اخلاص وبالتنسيق مع مجعية اهلالل األمحر           
  .   يها                                                  سهلت مصر توصيل املساعدات الدولية إىل الضحايا عرب أراض

 الالجئون وطالبو اللجوء    

بلغ تعداد  وفق ما ورد يف تقرير مجهورية مصر العربية الدوري اجملمع الثالث والرابع،               -٦٨
   ،             ألف الجـئ     ١٨      منهم   ،      ٢٠٠٧        يف عام          نسمة     ٣٥     ٦٥٧        مصر  اللجوء يف  وطاليبالالجئني  

                  ودانيون الغالبية           يشكل الس    .       منهم            يف املائة   ٥ ,  ٣١       حنو                                  ً      ثل األطفال دون السابعة عشرة عاماً      مي
        املفوضية               وحسب بيانات         ٢٠٠٩       ويف    .                ليون واإلثيوبيون                 ، يليهم الصوما                    العظمى من الالجئني  

  ،   ٩٧     ٨٦١                      بلغ عـدد الالجـئني        "                 املفوضية السامية  "                                     السامية لألمم املتحدة لغوث الالجئني      
  . )١٣ (                                              أكثرهم من السودان، يليهم العراقيون والصوماليون

                    نـسبة األطفـال        متثل   ، ً اً      ألف   ١٧    حنو        ٢٠٠٧   يف              فهم بلغوا    ،           اللجوء     طاليب           وبالنسبة ل   -  ٦٩
                         بينمـا ال تتعـدى نـسبة      ،     منهم                الغالبية العظمى     ً أيضاً                 وميثل السودانيون    .           يف املائة    ٢٩     منهم

          طالـب     ١٤     ٦٨٠                                   سجلت بيانات املفوضية السامية          ٢٠٠٩    ويف     .           يف املائة   ١ , ١  ني       لصومالي ا
  . )١٤ (      ثيوبيني   واإل                                        جلوء، أكثرهم من السودان، يليهم اإلريتريني، 

نـة  ازونتيجة لزيادة أعداد إمجايل الالجئني وطاليب اللجوء يف مصر، فقـد زادت مو       -٧٠
ـ املفوضية السامية املخصصة لذلك           فقـد مت    .     ٢٠١١   ، و    ٢٠١٠  ،     ٢٠٠٩             الل الـسنوات       خ

__________ 

 .http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egypt/113300000000000014.htm  :موقع اهليئة العامة لالستعالمات املصرية )١١(

 .http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egypt/113300000000000014.htm :موقع اهليئة العامة لالستعالمات املصرية ) ١٢(

)١٣( http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356. 

)١٤( http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356. 
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      ٢٠١٠              دوالر لـسنة    ١٤     ٠٧٣     ٨٨٨                  ، بينما مت رصـد        ٢٠٠٩      يف     ١٠     ٥٢٨     ٢٥٩    صرف
  . )١٥ (    ٢٠١١      لسنة  ١٤     ٠٨٣     ٩٠٠ و

                                                                            ما خيص اخلدمات والربامج اليت توفرها مجهورية مصر العربية لألطفال الالجئني،             في و  -  ٧١
                              حلماية ودمـج الالجـئني يف             برنامج        بتنفيذ        ٢٠٠٤                                القومي للطفولة واألمومة يف          اجمللس     قام  

        ربنـامج                 اسـتهدف ال    .                واجلمعيات األهلية                           مبشاركة املفوضية السامية                     اليت يعيشون هبا            املناطق  
                          ودمج األسرة والـشباب             إقامتهم،                                  ألطفال واألمهات الالجئني يف مناطق                         لتعرف على واقع ا    ا

               بناء علـى                تنموية توضع                 من خالل أنشطة                       يت انتقلوا إليها                                   واألطفال الالجئني يف اجملتمعات ال    
                       العشوائية بشرق مدينة  ٥ , ٤                             اجملتمعات احمللية يف منطقة الكيلو  و            جئني واملصريني    الال         احتياجات 

  .                  نصر مبحافظة القاهرة

                     على أساسـها وضـع              واليت مت                              احتياجات هذه اجملتمعات          تقدير      يف   املشروع    جنح   و  -  ٧٢
                      املوضوعات القانونيـة    ب          والتوعية                   جماالت مثل األمن                  ة اشتملت على                    خطة عمل إجرائي          وتنفيذ  
          لألطفال                      املستلزمات التعليمية        تكلفة         تغطية                            توفري مدارس باملنطقة و        مت           التعليم           ويف جمال   .     اهلامة

           توفري نظام             ي فقد مت                 يف اجملال الصح       أما    .                                    ذوي الدخول البسيطة وحمدودي الدخل               واألسر من   
                    بالنـسبة للمجـال     و  .                                                                  صحي ونظام إحالة لالجئني، وإنشاء مراكز طبية متقدمة باملنطقـة         

                                                                         تشجيع اجلمعيات األهلية واجلهات احلكومية على توفري مـشاريع ائتمانيـة                         االقتصادي، مت   
        تـدريب   ل      راكز                               باإلضافة إىل ذلك أنشئت م      .           مدرة للدخل                       شباب إلقامة مشروعات            صغرية لل 
  .                      توفري فرص العمل السيدات   و     لألهايل

  :ما يليمن أهم إجنازات املشروع و  -٧٣
عقد ندوات ودورات تدريبية لالجئني لرفع الوعي والتعريف باخلدمات املتاحـة            •

 .وضمان حصول األطفال على احلقوق املتاحة

لألطفال السودانيني واملصريني وإتاحة فرص عمل      إنشاء حضانات للطفولة املبكرة      •
فـصول   كما مت افتتـاح  . مت تدريب امليسرات لتلك الفصول للشابات منهم، وقد  

 .األمية حملو

جتهيز مركز صحة للمرأة باملركز الطيب باهلجانة لزيادة التواصل بـني الـسيدات              •
ية اخلاصة وضمان   والفتيات السودانيات واملصريات، واالستفادة من اخلدمات اجملان      

حصول األطفال على التطعيمات األساسية للوقاية من األمـراض خاصـة شـلل       
يدز، وضمان تسجيل األطفال السودانيني عند امليالد، تـوفري         األطفال والدرن واإل  

شبكة معلومات للتعرف على واقع التردد على املركز الطـيب واحلالـة الـصحية              
 .ءللمصريني والسودانيني على وجه السوا

__________ 

)١٥( http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356. 
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التوعية حول صحة املراهقني، واملشاكل املتعلقة باإلناث مثل ارتفاع معدل وفيات            •
يدز واألمراض  األمهات وقضية اخلتان وأضرارها النفسية على الفتيات ومشاكل اإل        

 .املعدية املنتقلة عن طريق اجلهاز التناسلي

ـ           • شـباب  ع  تطبيق برنامج حلماية البيئة باملناطق واالستعانة بالشباب املـصري م
 .الالجئني يف تنظيف الشوارع

توفري اخلدمات الثقافية والترفيهية والرحالت املشتركة لألطفـال مـن املـصريني            •
 .والالجئني لدعم التعاون واحترام اآلخر

تشكيل جلنة تنفيذية يف اجملتمع احمللي تضم رواد اجملتمع املصري وجمتمع الالجـئني              •
 الدولية واملـاحنني لدراسـة تقيـيم أثـر           من السودانيني، وممثلي اهليئات    خاصةً

للمشروعات والربامج اليت مت تنفيذها يف هذه املناطق على أعضاء اجملتمـع احمللـي              
 .ومتابعة التنفيذ

 أشهر لتقدمي املشورة والدعم للجنة املنسقة       ثالثةتكوين جلنة استشارية جتتمع كل       •
م جنيه مصري واحـد،   توفري اخلدمات الصحية جماناً، أو برسإىلللمشروع تسعي  

لكل األمهات واألطفال الالجئني يف املراكز الصحية احلكومية والعمل على سـبل            
 .مشاركة الالجئني واملصريني يف كل األنشطة لزيادة فرص التواصل

  املساعدة والتعاون الدوليني  - سادساً 
 للجمعيـة   شاركت مجهورية مصر العربية بفاعلية يف كافة املؤمترات للدورة اخلاصة           -٧٤

                                                           الطفولة واليت خصصت كلها جلسات عن األطفـال والرتاعـات            العامة لألمم املتحدة عن   
                                                                 واستضافت مصر مؤمترات عدة عن حقوق األطفال يف الرتاعات املسلحة            .                   املسلحة يف أفريقيا  

                                       كما أدرجت جلسة عن األطفال والرتاعات        .                                              يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والعامل أمجع      
                                                          ؤمترات اإلقليمية الثالثة اليت استضافتها مـصر للتـشاور          يف امل                   ى مستوى أفريقيا            املسلحة عل 

                                                                                          اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف إطار دراسة األمني العام لألمم املتحـدة             
  .     ٢٠٠٧ و   ،      ٢٠٠٦ و   ،      ٢٠٠٥                                                            حول العنف ضد األطفال اليت عقدت يف القاهرة يف األعـوام            

                                                                 ا املوضوع ال يدخل مباشرة يف إطار الدراسة، إال أن االهتمـام                                        وذلك على الرغم من أن هذ     
ـ    .                              ضافة إىل الترابط بني القضيتني                                                      هبذا األمر يرجع إىل التهاب املوقف يف املنطقة باإل             دير      واجل

                                                                                           بالذكر أن مندوبة املمثل اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة عـن األطفـال يف نزاعـات                
                                             وطالبت مصر بأمهية التنسيق بني كل مـن          .         ذا الغرض                       كت يف جلسات املؤمتر هل              مسلحة شار 

                                                                                         املمثل اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة عن العنف ضد األطفال واملمثل اخلاص له عـن               
  .                      األطفال والرتاعات املسلحة
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 حلماية األطفال يف    ١٦١٢كما تلعب مصر دوراً نشطاً لتنفيذ قرار جملس األمن رقم             -٧٥
لني عن  ؤوبالغ عن ومعاقبة املس   واإل آلية للمراقبة  من خالل إنشاء     -ة  مناطق الرتاعات املسلح  

  .وخطة العمل اليت وضعت يف إطاره - طفالجتنيد األ

  خامتة  - سابعاً  
 يغطيهـا   الـيت  للتصدي للجـرائم            املبذولةيقدم هذا التقرير بعض اجلهود املصرية         -٧٦

لعربية ليست منخرطـة يف أيـة   الربوتوكول االختياري، وعلى الرغم من أن مجهورية مصر ا    
 من أطفاهلا يف أي من هذه الرتاعات، إال أهنا انطالقـاً مـن           أينزاعات مسلحة وال ينخرط     

رغم مـن حمدوديـة     التزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري قد بذلت جهوداً هامة على ال         
 القدر املـأمول مـن       وهي جهود على أمهيتها إال أهنا مل توفر على سبيل املثال           .املوارد املالية 

التأهيل وإعادة الدمج ملئات اآلالف من الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين الذين تستضيفهم            
 الـيت مصر على أراضيها والذين قد يكون بينهم أطفال ضحايا العدوان املسلح يف الـبالد               

 .منها نزحوا

ود بـل ومـضاعفتها     وتعلم مجهورية مصر العربية أنه يتعني االستمرار يف هذه اجله           -٧٧
 وتتطلع احلكومة املصرية إىل حـوار إجيـايب   .الية والبشرية الالزمة لتحقيقهاورصد املوارد امل 

وبناء مع اللجنة وإىل املالحظات اخلتامية للجنة اليت ستسهم بال شك يف تعزيز اجلهود املصرية      
  .ياريحلماية كل طفل على أرض مصر من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االخت

        


