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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونسابعةالدورة ال

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ - مايو / أيار٣٠

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         ١٢ة  املاد

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  مصر : املالحظات اخلتامية    
 ١٦٢٤ يف جلـستها     )CRC/C/OPSC/EGY/1(صر  نظرت اللجنة يف التقرير األويل مل       -١
)CRC/C/SR.1624(     ١٦٣٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١١يونيه  /ان حزير ٧ اليت انعقدت يف 

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١يونيه / حزيران١٧اليت عقدت يف 

  مقدمة    
وفـرية  معلومـات  الذي يتضمن  لتقرير األّويلالدولة الطرف لترّحب اللجنة بتقدمي    -٢

 ضـعتها اللجنـة    على قائمة املـسائل الـيت و        ونقداً ذاتياً، فضالً عن الردود اخلطية      وحتليالً
)CRC/C/OPSC/EGY/Q/Add.1( .         وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع

  .وفد الدولة الطرف
 باالقتران مع   ه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية     وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن      -٣

 الثالث والرابـع للدولـة      املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقريرين الدوريني       
تقرير األويل  ال وبشأن   )CRC/C/EGY/CO/3-4(الطرف املقدمني مبوجب اتفاقية حقوق الطفل       

 ةالربوتوكول االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلح            املقدم مبوجب 
)CRC/C/OPAC/EGY/CO/1(.  
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف   
املتخذة يف جمـاالت ذات صـلة بتنفيـذ         املختلفة  التدابري اإلجيابية   بحب اللجنة   تر  -٤

  :الربوتوكول االختياري، وال سيما ما يلي
 ١٢٦/٢٠٠٨ املعدَّل بالقـانون رقـم       ١٢/١٩٩٦نص قانون الطفل رقم       )أ(  

 احلمايـة  ، يف مجلة أمـور    ،الذي يعزز )") ٢٠٠٨(قانون الطفل   "املشار إليه فيما يلي باسم      (
   يف الربوتوكول االختياري؛القانونية للطفل من اجلرائم املرتكبة ضده واملنصوص عليها

 من قانون العقوبات الذي يقّر عقوبات صارمة على         ٢٩١نص ملحق املادة      )ب(  
 من  بيع األطفال واستخدام األطفال يف العمل القسري ويعاقب كل من نقل من طفل عضواً             

   منه؛أعضاء جسده أو جزءاً
  كافحة االجتار بالبشر؛ مباملتعلق ٢٠١٠لسنة  ٦٤اعتماد القانون رقم   )ج(  
  .٢٠١٠ لسنة زراعة األعضاء البشريةنقل وقانون اعتماد   )د(  

 بالتقدم احملرز يف إنشاء مؤسسات واعتماد خطـط         وإضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة      -٥
  :يف ذلك ما يليوبرامج وطنية من شأهنا أن تسهل تنفيذ الربوتوكول االختياري مبا 

  ،٢٠٠٧ يفبالبشر اللجنة الوطنية التنسيقّية ملكافحة ومنع االجتار إنشاء   )أ(  
       وحدة منع االجتار باألطفال باجمللس القـومي للطفولـة واألمومـة          إنشاء    )ب(  

  ؛٢٠٠٧ يف
  ٢٠١٣-٢٠١١وطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة العمل الاعتماد خطة   )ج(  

الصكوك الدوليـة   إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير إىل التصديق على          باإلضافة  و  -٦
  : اخلاصة حبقوق اإلنسانالتالية

 وقمعـه  واألطفـال،  النساء وخباصة األشخاص،ار باالجت منع بروتوكول  )أ(  
 عـرب  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل وهو الربوتوكول، عليه واملعاقبة
  ؛٢٠٠٤ يف، )بروتوكول بالريمو (الوطنية

ملنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسـوأ أشـكال         ) ١٩٩٩(١٨٢االتفاقية    )ب(  
  .٢٠٠٢لسنة  عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها،

ترحب اللجنة بالدعوة اليت وجهتها الدولة الطرف للمقررة اخلاصـة لألمـم            كما    -٧
 ة وخاصة منهم النساء واألطفال يف إطار مهمتها مبصر يف الفتـر           املعنية باالجتار بالبشر  املتحدة  
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 بالتعاون الذي أبدته الدولـة الطـرف         وترحب اللجنة أيضاً   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١-١١
على الدولة الطرف لدورها القيادي يف بذل جهـود     وتثين اللجنة كذلك  . خالل هذه الزيارة  

وتوكول االختياري ملنطقة الشرق األوسـط       بالرب ترمي إىل منع اجلرائم ووضع حد هلا عمالً       
  .فريقياأومشال 

  البيانات  -ثانياً   
ـ    بإقرار الدولة الطرف بأن مجع البيانـات         أحاطت اللجنة علماً    -٨ اجلرائم املتعلقـة ب

يف عمليـة تنفيـذ الربوتوكـول       أمام  الربوتوكول االختياري تشكل صعوبة بالغة      املشمولة ب 
 ة واحلـساسة الـيت تغلـب علـى هـذه اجلـرائم      االختياري وذلـك للـصبغة املعقـد      

(CRC/C/OPSC/EGY/1, para.27)٠يف التـصور الـسائد  وصـمة العـار    إضافة إىل ارتباطها ب   
اجلهود اليت يبذهلا اجمللس القومي للطفولة واألمومة، مبا فيهـا          بالرغم من أن اللجنة تالحظ      و

سات عن االستغالل اجلنـسي      وإجراء درا  )٢٠١٠(إمتام دراسة عن االجتار باألشخاص سنة       
 ةنترنت لوزار إلعلى شبكة ا   قاعدة بيانات ، فضالً عن إنشاء     "املؤقتة"الزجيات  لألطفال وعن   

ورغم كل هذه اجلهود املبذولـة،      . بالربوتوكول االختياري بشأن اجلرائم املشمولة    الداخلية  
إضافة إىل حمدوديتها   ها  فإهنا مع ذلك ال تزال قلقة إزاء عدم مجع هذه البيانات بانتظام وجتزأ            

وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص بشأن االفتقار إىل البيانـات واملعلومـات              .الشديدة
 يف إطـار    ها على النحو املناسب    ومنع هاتقييماجلرائم و املتعلقة ببغاء األطفال مما يعرقل رصد       

  .الربوتوكول االختياري
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٩

ووضع هذه اآلليات    هجيةمع البيانات بصورة من   جلإنشاء آليات   اصلة  مو  )أ(  
  لقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري؛يف مجيع اجملاالت املتعيف إطار نظام مركزي 

مع تصنيفها، حبـسب العمـر      ،  مصنفةإنشاء نظام منسق جلمع بيانات        )ب(  
علـى أن تغطـي مجيـع        واالقتصادية   -  واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية    واجلنس

املـشمولة حتديـداً     عامـاً يف إطـار اجلـرائم         ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
  بالربوتوكول االختياري؛

 بشأن األسـباب اجلذريـة وراء       كميةإجراء دراسات وحتاليل نوعية و      )ج(  
  يف الربوتوكول االختياري؛املشار إليها تفشي كافة اجلرائم 

وغريها ) اليونيسيف( نظمة األمم املتحدة للطفولة   ملتماس املساعدة من    ا  )د(  
  .من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها
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  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التشريع    
 املـشمولة  تشري اللجنة إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف وضع أحكام تتعلق بـاجلرائم            -١٠
 ويف )٢٠١٠(  االجتار بالبشر  مكافحة قانون    وضع الربوتوكول االختياري وذلك من خالل    ب

إال أن اللجنـة     .)٢٠٠٨(التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات وعلى قانون الطفل          
أخفقت يف تعريف كافة اجلرائم بشكل حمدد ويف حظرهـا       تعرب عن قلقها أن هذه القوانني       

  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢ و١املواد على النحو املنصوص عليه يف 
 بني التـشريع  املواءمةث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل     حت  -١١

وتذكر اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف بالتزاماهتـا         .الربوتوكول االختياري الداخلي و 
ف مجيع حاالت بيـع     ي من الربوتوكول االختياري املتمثلة يف تعر      ٣ و ٢ و ١مبوجب املواد   

  . ملفهوم االجتار باألشخاص إال أنه ليس نفسهن كان مشاهباًاألطفال وحظرها وهو مفهوم وإ

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خلطة عمل وطنية ترمي إىل مكافحة االجتـار               -١٢

الوطنية ملكافحة بيـع    ، وبإطالق خطة العمل     ٢٠١٠ديسمرب  /بالبشر وذلك يف كانون األول    
صياغة جيري  باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أنه       جنسية و األطفال واستغالهلم ألغراض    

يف أن هذه اخلطة سـتدرج      ملواد اإلباحية والبغاء و   ملكافحة استغالل األطفال يف ا    عمل  خطة  
اجلديـدة  الوطنيـة    كل من اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وخطة العمل العشرية         

 لعدم وجود خطـة     بالقلق اللجنة   ورغم ذلك تشعر   . حالياً إعدادهاحلماية الطفل اليت جيري     
  .شاملة تتناول حتديداً مجيع املسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري

  الدولة الطرف أن حتتوي خطة العمـل العـشرية         تضمنتوصي اللجنة بأن      - ١٣
 مجيـع   حمدد بشكل   ستهدف ي  وشامالً  منفصالً  عملياً اجلديدة حلماية الطفل برناجماً   

 واملاليـة    والتقنيـة  املوارد البشرية توفري  وئل املدرجة يف الربوتوكول االختياري      املسا
تنفيذ مجيـع   ل اً اهتمام تويلأن  ،  ينبغي للدولة الطرف  حتقيقاً هلذه الغاية،    و. الكافية لتنفيذها 

أحكام الربوتوكول االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمـل وااللتـزام العـاملي        
 املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال        يف  املعتمدين  

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ يف ستكهومل ويوكوهاما وريو دي جـانريو يف          عقدتاليت  
  .على التوايل
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  التنسيق والتقييم    
تشري اللجنة إىل أن اجمللس القومي للطفولة واألمومة ميثل أعلى سلطة معنية بتنـسيق                -١٤

إال أن اللجنة قلقة بشأن تركيز اجمللس بـشكل         . ومتابعة وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري    
 ببيـع األطفـال     أخرى تتعلق يتغاضى عن مسائل    أنه  أساسي على االجتار باألطفال يف حني       

 .وببغاء األطفال وباستغالهلم يف املواد اإلباحية كما ينص على ذلك الربوتوكول االختيـاري         
 بتنفيذ خطة   مكلففريق عمل وطين    بإنشاء  الدولة الطرف   قيام  اللجنة باهتمام   حظ  بينما تال و

إنشاء فريق عمـل    فضالً عن    ،العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وبضمان حماكمة اجلناة       
ماية األطفال من االستغالل اجلنـسي عـن         حل تكنولوجيا املعلومات ويتبع وزارة االتصاالت    

بـني اجمللـس    بعد  تنسيق منهجي   لعدم وجود   للجنة تعرب عن قلقها     ا، فإن   طريق اإلنترنت 
اإلدارة العامة حلماية الطفل التابعة لوزارة      مبا فيها   الوزارات املعنية   واألمومة  والقومي للطفولة   

م االستفادة بشكل كاف من دور جلـان         وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عد       .الداخلية
ذات الصلة بتنفيـذ الربوتوكـول      حاالت انتهاك حقوق الطفل      برصد   املكلفةمحاية الطفل   

 هذه اللجان للتمويل    كبري إىل افتقار  إىل حد   ويعود ذلك   ،  اإلبالغ عنها ومتابعتها  واالختياري  
  .غري ذلك من املواردواملنتظم 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥

رية والتقنيـة واملاليـة     املوارد البش توفري  تدابري فورية لضمان    أن تتخذ     )أ(  
بتنفيـذ  املتصلة  طفولة لتمكينه من تنسيق األنشطة      لألمومة وال الالزمة للمجلس القومي    

  الربوتوكول االختياري وتقييمها بفعالية؛
التنسيق بشأن الربوتوكول االختياري بني كـل مـن         وأن تعزز التعاون      )ب(  

اية الطفل التابعة لـوزارة الداخليـة   اإلدارة العامة حلم وطفولة  مومة وال اجمللس القومي لأل  
  ؛الكيانات احلكومية ذات الصلةوغريها من الوزارات وبشكل خاص 

 محايـة الطفـل     للجانأن توفر املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة          )ج(  
  .تنفيذ الربوتوكول االختياريلتمكينها من الوفاء بواليتها املتمثلة يف ن الفرعية اواللج

   والتوعيةالنشر    
استغالهلم يف مـواد    وأنشطة التوعية بشأن بغاء األطفال      الحظ اللجنة بنظرة إجيابية     ت  - ١٦

يف املناطق  ،  طفولةلألمومة وال للمجلس القومي   تابعة  إباحية واليت تضطلع هبا وحدات متنقلة       
ـ ء افتقار الدوإزاومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد       . الضعيفةالريفية   شطة لة إىل أن

النشر والتوعية الشاملة واملنهجية فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري مما يسهم يف تدّني 
بغاء األطفال واستغالل األطفال وبيع األطفال مستوى الفهم والوعي فيما يتعلق جبرائم 

 .الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم      واألطفال  والعامة  ، لدى   يف املواد اإلباحية  
تفيد بأن املسائل املتعلقة    ضوء املعلومات اليت    يف   املزيد من القلق     ساور اللجنة أيضاً  وي
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ال تزال مغفلة وغري معلنة إىل حد       واستغالهلم يف املواد اإلباحية      وبغائهمببيع األطفال   
  . يف الدولة الطرفهبذه اجلرائماالجتماعية الثقافية احمليطة كبري بالنظر إىل احلساسية 

  :ي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتوص  - ١٧
التدابري الوقائية واآلثار الـضارة     بشأن  برامج إعالمية وتثقيفية    تضع  أن    )أ(  

ذلك بالتعاون الوثيـق    ولبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
  مع اجملتمع احمللي، واألطفال والضحايا من األطفال؛

االختياري بني مجيع الفئات املهنية ذات الـصلة        وكول  أن تنشر الربوت    )ب(  
وال سيما أفراد الشرطة والقضاة واملدعون العاّمون وممثلو وسائط اإلعالم واألخصائيون           

  ؛أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانو وأعضاء جلان محاية الطفل االجتماعيون
جتماعيـة   متعمقة يف مناطق خمتلفة ولدى فئات ا       اتأن جتري دراس    )ج(  

بـشأن اجلـرائم    وثقافية خمتلفة بغية حتديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعية          
  .املشمولة بالربوتوكول االختياري

  التدريب    
 لألمومة والطفولة ترحب اللجنة بربامج التدريب الشاملة اليت ينظمها اجمللس القومي            -١٨

 بشأن مسائل تتعلق بـاجلرائم   بالبشرجتاراالاللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع  عن طريق   
أن هذه األنشطة التدريبية يغلـب      ولكنها تالحظ   . احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري   

 عليها الطابع التخصصي وتركز بشكل أساسي على االجتار باألطفـال والـزواج املبكـر              
 الفئات املهنية الـيت     وتعرب اللجنة عن قلقها ألن     . وبغاء األطفال  "املؤقت"وحاالت الزواج   

تعمل مع األطفال ومن أجلهم، مبا فيها أفراد الشرطة واألخصائيون االجتماعيون والقـضاة             
ـ تدريباً كافياً وحمدد اهلدف، خاصة فيمـا يتعلـق         يتلقون  واملدعون العامون ال     الربتوكول ب

امج هـذه الـرب   لتـأثري   عدم إجراء أي تقييم      كذلك تالحظ اللجنة بقلق خاص       .االختياري
الربوتوكول االختياري مبفهوم العار يف التـصور       املشمولة ب التدريبية وذلك الرتباط اجلرائم     

  .االجتماعي السائد
لربامج التدريب املتعـددة  توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافية           -١٩

 تشاركية مشلت اجملتمعات احمللية وغريها مـن      اليت ُوضعت يف إطار عملية      والتخصصات  
وينبغي إتاحة هـذا   . املصلحة يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري      أصحاب  

األطفـال  املهنية ذات الصلة والوزارات واملؤسسات العاملة مع        الفئات  التدريب لكافة   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منـهجي جلميـع الـربامج              .همومن أجل 

  .أمهيتهاو الربوتوكول االختياري هبدف تعزيز تأثريها التدريبية املنصوص عليها يف
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  ختصيص املوارد    
للجنة رصد اعتمادات يف امليزانية بعض أنشطة اجمللس القومي لألمومة          ا بينما تالحظ   -٢٠

والطفولة فإهنا تأسف الفتقار تقرير الدولة الطرف إىل معلومات بشأن اعتمادات يف امليزانيـة          
انية خمصصة ألنشطة ترمي إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري من جانب          حمددة بوضوح يف امليز   

وزارات معينة أخرى، ال سيما وزارة الداخلية واإلدارة العامة التابعة هلا املعنية حبماية الطفل              
باإلضافة إىل  . ووزارات الصحة واإلسكان ووزارة التضامن االجتماعي ووزارة التنمية احمللية        

 أسفها إزاء عدم وجود معلومات تتعلق باالحتياجات مـن امليزانيـة            ذلك تعرب اللجنة عن   
  .محاية الطفل واللجان الفرعيةواالعتمادات املرصودة يف امليزانية للجان 

 املمكنة لـضمان ختـصيص   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري        -٢١
لجنة بوجه خاص بإتاحـة     وتوصي ال . تنفيذ الربوتوكول االختياري  موارد كافية من أجل     

لعامة حلماية اإلدارة الكل من جلان محاية الطفل والالزمة د البشريـة والتقنية واملالية   املوار
كـي   الطفل التابعة لوزارة الداخلية ووكاالت إنفاذ القوانني ومراكز احلماية االجتماعية         

  . الربوتوكول االختياريالضطالع بأنشطتها يف إطاراتتمكن من 

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة             - رابعاً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
 الوفد فيما يتعلق مبشروع القـانون       قدمهااللجنة مع التقدير املعلومات اليت      تالحظ    -٢٢

نترنت واملزمع تقدميه   إلراقبة ورصد استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة ا         املتعلق مب 
املفاهيم املغلوطـة   "والفقر والوصم االجتماعي     اللجنة أن بينما تالحظ   و .كي يعتمده للربملان  

، بيع األطفال وبغائهم واستغالهلم يف مواد إباحية      يف مسألة    متثل عوامل رئيسية     "عن اجلنسني 
سياسـاهتا االجتماعيـة   و الطرف وإجراءاهتا اإلدارية ا تعرب عن قلقها ألن قوانني الدولة    فإهن

. دون وقوع األطفال ضحايا هلذه اجلرائم     بالقدر الكايف   غري كافية وال حتول     القائمة  وبراجمها  
ضوء املعلومات اليت وفرهتا الدولـة الطـرف        مثري للمخاوف بشكل خاص يف      وهذا الوضع   
شطة البغاء تتزايد وأن من احملتمل أن يتضرر أطفال مل يتجاوزوا العشرة سنوات             ومفادها أن أن  

  . من هذه األنشطة
  :ما يليالشديد إزاء وتعرب اللجنة عن قلقها   -٢٣

الرامية إىل محاية األطفـال     عدم توفر معلومات كافية بشأن التدابري الوقائية          )أ(  
  ؛ يف الشوارعالذين يزاولون عمالً قسرياً واألطفال ملشردين
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التقارير اليت تفيد بأن األطفال من عمال املنازل، الذين حيتمل أهنم ضحايا              )ب(  
  ممارسة بيع األطفال قد تعرضوا بالفعل ملعاملة ال إنسانية؛ 

أطفال الشوارع وباختطاف األطفـال     التقارير اليت تفيد ببيع ونقل أعضاء         )ج(  
  ألغراض زراعة األعضاء؛

نظراً لطابعه غـري     لدولة الطرف على رصد تبين األطفال     ودة ل القدرة احملد   )د(  
اتفاقية الدولة الطرف على     تصديقويف هذا الصدد تعرب اللجنة عن أسفها لعدم         . القانوين
  ؛ بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل٣٣رقم  الهاي

 غري الكايف   تخداماالسة  وخاص الدولة الطرف    يفضعف آليات الرصد      )ه(  
  .واهلجرة العاملة القوى التابع لوزارة العمل على التفتيش نظامللجان محاية الطفل ول

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤
مكاتـب اإلدعـاء العـام      وأن تضمن اضطالع وكاالت إنفاذ القانون         )أ(  

املختصة يف شؤون الطفل وجلان محاية الطفل، بأنشطة مشتركة ومنسقة ملنع واكتـشاف             
  حاالت االجتار باألطفال على املستوى احمللي ومكافحتها؛

كي تتمكن األسـر    احلد من الفقر واحلماية االجتماعية      تدابري  أن تعّزز     )ب(  
  الربوتوكول االختياري؛املشمولة برائم وع أطفاهلم ضحايا للجالفقرية من جتنب وق

التخصـصات يف أوسـاط الفئـات    أن جتري دراسة شاملة ومتعـددة     )ج(  
ممارسات بيع األطفال   بشأن طابع ومدى انتشار     . االجتماعية االقتصادية والثقافية املختلفة   

   نتـائج، وأن تعتمد، اسـتناداً إىل ال      .ة األطفال يف املواد اإلباحي    استغاللوبغاء األطفال و  
لربوتوكول االختيـاري   هنجاً شامالً وحمدد اهلدف يهدف إىل منع اجلرائم املـشمولة بـا           

  والتصدي هلا؛
لتحـّري  سلطتها  أن تنظر يف زيادة عدد وحدات تفتيش العمل وتعزيز            )د(  

املنازل عندما تتوفر أسباب كافية تدعو إىل االعتقاد بأنه يوجد فيهـا أطفـال              الوضع يف   
  ؛الً مرتلية قسريةيزاولون أعما

 حتظـر ) ٢٠٠٨(أن تدخل تعديالت على قانون العمل وقانون الطفل           )ه(  
ـ  ة اخلاص ةملقررا  بتوصيات عمالً استغالل األطفال يف األعمال املرتلية       بوجه خاص   ة املعني

  ؛األطفالواصة النساء خبوباالجتار بالبشر 
  ؛أن تعزز آلياهتا لرصد تبين األطفال  )و(  
  .٣٣ رقماتفاقية الهاي  التصديق على أن تنظر يف  )ز(  
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  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
يف الدولة الطرف، تعـرب      السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال     بالنظر إىل مشكلة      -٢٥

الـسياحة  اللجنة عن قلقها إزاء غياب إجراءات تشريعية وإدارية وسياسات اجتماعية كافية متنع             
 . ملثل هذه املمارسات   ايا وحتمي األطفال من خطر الوقوع ضح       اجلنس مع األطفال   بدافع ممارسة 

السياحة بدافع ممارسة اجلـنس مـع       بظاهرة  الوعي العام   انعدام  ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء      
وإزاء ،  ملنظمة السياحة العامليـة   باملدونة العاملية آلداب السياحة التابعة      ي  ، مبا يف ذلك الوع    األطفال
مدونة قواعد السلوك حلماية     توقيع أي شركة من شركات السفر أو السياحة حىت اآلن على             عدم

ويف هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد دواعي       . ةحاألطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسيا      
عقـب   ،األطفـال واصة النساء   خبواملعنية باالجتار بالبشر     اليت أعربت عنها املقررة اخلاصة       القلق،

 يف جمـال    الدولة الطـرف  يف  ية  وأنشطة توع  أي    إزاء غياب  ٢٠١٠أبريل  /زيارهتا ملصر يف نيسان   
 .(A/HRC/17/35/Add.2,para.48) يف جمال استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية       والسياحة اآلمنة أ  

ري يتضمن املعـاي   الذي للعاملني يف جمال السياحة الوطينلشرفاميثاق ألن وتأسف اللجنة كذلك   
  . مل ينشر على نطاق واسعالربوتوكول االختيارياملشمولة بواإلرشادات اخلاصة مبنع اجلرائم 

تقـوم بتنفيـذه وأن     و  فعاالً  تنظيمياً حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ترسي إطاراً         -٢٦
مـن  االجتماعية الالزمة وغريها من اإلجراءات      وتتخذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية      

 تشجعويف هذا الصدد،     .والقضاء عليها  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال     منع  أجل  
من خالل إقامة ترتيبات متعـددة األطـراف        تعاوهنا الدويل   اللجنة الدولة الطرف على تعزيز      

السياحة بدافع ممارسـة اجلـنس مـع      وترتيبات إقليمية وترتيبات ثنائية هبدف منع ومكافحة        
جهودها يف جمال الدعوة مع صـناعة        اللجنة الدولة الطرف على تعزيز      كذلك حتث  .األطفال

على نـشر ميثـاق   و ،لسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفالل ةالسياحة بشأن اآلثار الضار  
 الـسياحة   التابعة ملنظمـة السياحة آلداب العاملية املدونةو السياحةللعاملني يف جمال الشرف 
التوقيع على  وكالء السفر ووكاالت السياحة وتشجيعهم على       على نطاق واسع لدى     العاملية  
  .والسياحة السفر يف اجلنسي االستغالل من األطفال حلماية السلوك قواعد مدونة

حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة              -خامساً  
والفقرتان  ٧ و ٦ و ٥؛ و ٣ و ٢الفقرات  ،  ٤ و ٣ تاناملاد(واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦، واملادتان ٥، واملادة ٤ من املادة ٣ و٢

  اجلزائية القائمةو القوانني واللوائح اجلنائية أ    
 ال ُتدرج بالكامـل مجيـع اجلـرائم         التشريعات احمللية تعرب اللجنة عن قلقها ألن        -٢٧

 . وجترميهـا   حظر هذه اجلرائم   من حيث  ، وألهنا غري متسقة   الربوتوكول االختياري باملشمولة  
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يف اإلطار القـانوين ملكافحـة االجتـار        ألن هذه اجلرائم مدرجة     ويساور اللجنة قلق خاص     
 مـا يقتـضيه    عن تعريفها وجترميها باعتبارها جرائم حمددة علـى حنـو            باألشخاص عوضاً 

املادة اجلديـدة رقـم     بينما تالحظ اللجنة    و .٣ و ٢خباصة املادتني   و الربوتوكول االختياري، 
ا فإهن ،)٢٠٠٨(من قانون الطفل ) أ( مكرر ١١٦املادة و) ١٩٣٧(انون العقوبات  من ق٢٩١

استخدام األطفـال يف العمالـة    ال تشمل  الداخليةتشعر بالقلق بوجه خاص ألن التشريعات       
غـري مـشمولني    ، كوسـيط،    تبين طفل ل واحلصول بطرق غري سليمة على موافقة        القسرية

 ٣من املادة   ‘ ٢‘)أ(و) ج(و‘ ١‘)أ(١والفقرة  ) أ(٢ليه املادة   ا تنص ع  ملوفقاً  بالتشريعات احمللية   
  .من الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراجعة قـانون العقوبـات املـصري               -٢٨
 مـن الربوتوكـول     ٣و ٢والتشريعات ذات الصلة وتضمن امتثاهلا الكامل للمـادتني         

 خاص أن متنع وجتّرم ما يلـي يف سـياق بيـع             لدولة الطرف بوجه  ينبغي ل و .االختياري
  : ٣ و٢يف املادتني على النحو الوارد األطفال 
  ؛العمل القسرياستخدام الطفل يف   )أ(  
مما يعتـرب   كوسيط،   ،تبين طفل لاحلصول بطرق غري سليمة على موافقة         )ب(  
   للصك القانوين الذي ينطبق على التبين؛انتهاكاً

    رتكاهبـا  ال أو التواطـؤ     جرمية من هذه اجلرائم    رتكاب أي الحماولة  أي    )ج(  
  .أو املشاركة فيها

ـ اإلدانات  وحاالت املالحقة القضائية     اللجنة   بينما تالحظ و  -٢٩ رتكيب جـرائم بيـع     مل
ألطفال املشار إليها يف الردود     تزويج األطفال واختطاف ا   األطفال، حديثي الوالدة والرّضع، و    

مقاضاة املتورطني يف قضايا بغاء األطفال واالستغالل اجلنسي فضالً عن اخلطية للدولة الطرف 
اللجنة تعرب عن قلقها لعدم إدراج بيانات شاملة يف تقارير الدولة الطـرف             ، فإن   لألطفال

الربوتوكول االختياري واملالحقات القضائية    املشمولة ب بشأن التحقيقات مع مرتكيب اجلرائم      
اإلمكانية احملدودة  إزاء   عرب اللجنة عن قلقها أيضاً    وت .العقوبات اليت صدرت حبقهم   وضدهم  

آليات الشكوى واإلبالغ، تؤدي إىل     وإىل   ، القضائية ةللجوء إىل القضاء مبا يف ذلك املساعد      
 املـشمولة العقوبات ضد مرتكيب اجلـرائم  ومن عدد املالحقات القضائية     احلد بشكل خطري    

  .الربوتوكول االختياريب
ـ         حتث اللجنة الدولة    -٣٠ ضمان  الطرف على أن تتخذ كافة اإلجـراءات الالزمـة ل

ومقاضاة مرتكبيها املزعومني ومعاقبتهم علـى      ربوتوكول  املشمولة بال التحقيق يف اجلرائم    
بتضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات     وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . النحو الواجب 

لربتوكول االختيـاري وبـشأن     جلرائم املشمولة با  احمددة بشأن التحقيقات مع مرتكيب      
  .ضائياً والعقوبات املفروضة عليهممالحقتهم ق
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  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
الواليـة  تنـشئ     يتمن قانون العقوبات ال   املعدلة   ٢٩١املادة  بترحب اللجنة   بينما    -٣١

  هذاأسف ألنهنا تفإ ، املادة هذهاإلقليم فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف     القضائية خارج   
ميع احلاالت املشار إليها يف     جبفيما يتعلق    اإلقليم الوالية القضائية خارج     إقامةالتشريع ال جييز    

 القضائية  ة الوالي إلنكذلك تأسف اللجنة     . من الربوتوكول االختياري   ٤ من املادة    ٢الفقرة  
 وة على ذلـك،   عالو. التجرمي املزدوج تستلزم   مبوجب الربوتوكول االختياري  على اجلرائم   

ـ   عدم توفر املعلومات بشأن إمكانية اال     إزاء  تعرب اللجنة عن قلقها      الربوتوكول حتجـاج ب
مبوجـب قـانون    قانوين لتسليم اجملرمني وألن تسليم اجملرمني خيـضع         كأساس  االختياري  

  . الطلبلوجوب وجود معاهدة بني الدولة الطرف والدولة صاحبةاإلجراءات اجلنائية 
 إقامة  الداخلية الدولة الطرف باختاذ تدابري تضمن أن جييز هلا التشريع           توصي اللجن   -٣٢

مبا يف  والية قضائية خارج اإلقليم وممارستها على اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري،           
إقامة الوالية القضائية خارج اإلقليم على اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختيـاري           ذلك  

 الربوتوكـول   وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتـرب       . املزدوجدون معيار التجرمي    
  .االختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية

  املوجودات ومصادرهتااحلجز على     
علـى  جز  احلنص على   يللدولة الطرف ال     الداخلي   التشريع تعرب اللجنة عن قلقها ألن      -٣٣

ـ  يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب اجلرائم       البضائع املستخدمة    الربوتوكول االختيـاري،   املشمولة ب
القانون ال يـنص     ألنو ،٧ املادة    مبوجب العائدات املتأتية من هذه اجلرائم    ومصادرهتا فضالً عن    

  .هلذه األغراض  على إغالق املباين املستخدمةبشكل حمدد
فة منها اعتماد تشريع ذي     بأن تضمن، بوسائل خمتل   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٤

 وغريها من السلع اليت ُتـستخدم يف ارتكـاب أو           ملوجوداتاملواد وا على  جز  احلصلة،  
كـذلك  الربوتوكول االختياري ومـصادرهتا، و    املشمولة ب تسهيل أي جرمية من اجلرائم      

 على العوائد املتأتية من ارتكاب هذه اجلرائم ومصادرهتا وإغالق املباين املستخدمة            جزاحل
  . من الربوتوكول االختياري٧الرتكاب هذه اجلرائم وفقاً للمادة 

  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨املادتان (محاية حقوق األطفال الضحايا   -سادساً  

التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب                  
  الربوتوكول االختياري

مي حقـوق   حت  يتال) ٢٠٠٨(من قانون الطفل    ) د(ر   مكر ١١٦املادة  باإلضافة إىل     -٣٥
لحماية مبا فيها برامج تدريبية     لتدابري  عدة  ترحب اللجنة باعتماد     األطفال الضحايا والشهود،  
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 تدريبيـة   كتيبات إرشادية البغاء واالجتار بالبشر إضافة إىل توفري       بشأن التعرف على ضحايا     
 مل جير    هذه اجلهود غري كافية ألنه     ألنقلقة  بيد أن اللجنة     .اياومؤشرات للتعرف على الضح   

اعتراف الدولة الطرف من خـالل  ، خاصة بالنظر إىل كاٍف بشكل املؤسسي الطابع إضفاء
 املـشمولة ىل األطفال الـذين يتعرضـون إىل اجلـرائم          إ  دائماً نظرردودها اخلطية بأنه ال ي    

من الوفد املقدمة اء املعلومات وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إز      .الربوتوكول على أهنم ضحايا   ب
اليت تفيد بأنه من الضروري توفر عنصري اإلكراه واالستغالل القسري يف حاالت األطفـال              

ميارسون البغاء لكـي يعتـربوا ضـحايا،         سنة الذين    ةالذين تتجاوز أعمارهم اخلمس عشر    
ية مبوجـب   ملـسؤول  ا "مبحض إرادهتم "ميارسون البغاء    السن الذين    ه األطفال يف هذ   تحملوب

 ،لتقاريرتلقّيها تشعر اللجنة أيضاً بقلق عميق إزاء و .الذي جيّرم ممارسة البغاءالتشريع الداخلي 
 إباحية بـاتوا ضـحايا      أنشطة يف   يستغلونتفيد بأن األطفال الذين     اليت  وإن كانت حمدودة،    

  .جراء مالحقتهم قضائياً
ية إىل محاية حقـوق ومـصاحل       بتعزيز التدابري الرام  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٦

  : بوسائل منهاوخاصةالربوتوكول االختياري، املشمولة باألطفال ضحايا مجيع اجلرائم 
محاية األطفال من أجل العـاملني يف جلـان         بشأن  وضع مبادئ توجيهية      )أ(  

األخـصائيني  مـن أجـل     وعلى التـوايل،    املراكز  وعلى مستوى احملافظات    الطفل  محاية  
  ؛هذه املبادئ التوجيهيةعلى وضمان إتاحة التدريب  وظفي إنفاذ القانوناالجتماعيني وم

جلـرائم  التعرف املبكر على األطفال ضحايا      لإنشاء آليات وإجراءات      )ب(  
لتعاون بني وكاالت إنفـاذ     لالربوتوكول االختياري بوسائل منها إنشاء آليات       املشمولة ب 

  ل؛القانون والوزارات ذات الصلة وجلان محاية الطف
ـ   جلـرائم   اضمان عدم معاملة األطفال ضحايا        )ج(   الربوتوكول املـشمولة ب

  .كمجرمنياالختياري 

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
اليت تنص علـى أنـه      ) ٢٠٠٨( من قانون الطفل      مكرراً ٩٨ملادة  باترحب اللجنة     -٣٧

ـ                 يتوجب   ساعدة على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما يف مكنتـه مـن امل
عـادة  إحق الضحايا يف    تكفل  اليت   من قانون مكافحة االجتار بالبشر       ٢٢باملادة  و ٠العاجلة

 التدابري اليت اختذهتا الدولـة       إىل  اللجنة مع التقدير   شريوت .التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع    
ـ ومن   .الربوتوكول االختياري املشمولة ب الطرف ملساعدة األطفال من ضحايا اجلرائم        ها بين

وعن وحدة رائدة لدعم ضحايا االتِّجار باألشخاص يف مستشفى البنك األهلي املصري     إنشاء
تأهيل ودمج األطفال ضحايا جرائم االستغالل بالقاهرة       الطريق أنشطة مركز السالم إلعادة      
تعرب وعلى الرغم من هذه اجلهود،       . لألطفال نفسية اتالذي يقدم خدمات طبية واستشار    

الـضحايا وألن األطفـال     ور اإليواء احلكومية لألطفـال      ندرة دُ إزاء  بالغ قلقها   اللجنة عن   
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ما يناسب من الرعاية واملـساعدة   احلصول على   كنهم  مي ال    التعرف عليهم  تمالضحايا الذين ي  
معلومات تفيد مبنح تعويـضات لـضحايا       إزاء عدم وجود    ويساور اللجنة قلق     .التعويضو

  .ل االختياريالربوتوكواملشمولة باجلرائم 
  : حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٨

 لضمان وتنسيق مـساعدة     لألمومة والطفولة اجمللس القومي   قدرة  تعزيز    )أ(  
  .الربوتوكول االختياري ودعمهماملشمولة باألطفال من ضحايا اجلرائم 

كافة  لتشمل   توسيع نطاق والية وحدة دعم ضحايا االتِّجار باألشخاص         )ب(  
  وتوكول؛املشمولة بالربائم اجلر

األطفال من ضحايا اجلـرائم     لضمان حصول   اختاذ كافة التدابري الالزمة       )ج(  
املساعدة الالزمة مبا يف ذلـك إعـادة إدمـاجهم       على   الربوتوكول االختياري املشمولة ب 

  بالكامل يف اجملتمع وحتقيق تعافيهم التام البدين والنفسي؛
الئمة جلميع األطفال مبا ميكنهم من املطالبـة        ضمان إتاحة اإلجراءات امل     )د(  

باحلصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار من األشخاص املسؤولني عنها قانونـاً،             
وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، االختياري  من الربوتوكول ٩ من املادة   ٤وفقاً للفقرة   

   من اجلناة؛يف احلاالت اليت ال ميكن فيها للضحايا احلصول على التعويض 
التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة العاملية للهجرة يف إطار            )ه(  

  .تنفيذ هذه التوصيات

  خط هاتفي مباشر للمساعدة    
 خطـني هـاتفيني     أنـشأت ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف           -٣٩

 خـط منـهما     وتوكول االختياري، الرباملشمولة ب ألطفال ضحايا اجلرائم    ملساعدة ا مباشرين  
 لإلبالغ عن حاالت استغالل     اآلخرط  اخل و باألشخاصاالجتار  لإلبالغ عن حاالت    خمصص  

اً هاتفياً  خط أنشأتأهنا   و ،باستخدام شبكة اإلنترنت  هلم   ساءة واإل األطفال يف املواد اإلباحية   
  .خدام شبكة اإلنترنت باستاإلساءةملنع  )الطفل اآلمن( على شبكة الويب مباشراً للمساعدة

 ينتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وضمان اسـتمرار هـذ             -٤٠
بالكامـل جلميـع    ا  ما وكفالة إتاحتـه   ماخلطني اهلاتفيني املباشرين للمساعدة واستدامته    

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . ام ومعرفتهم التامة هب    يف كافة أحناء البالد    األطفال
يقومون بتشغيل اخلطني اهلاتفيني املباشرين لكـي       دريب منهجي لألشخاص الذين      ت إتاحةب

وتتصدى هلا  حاالت بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           متنع  
  . على حنو فعال
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  املساعدة والتعاون الدوليان  - سابعاً  
ولة الطرف علـى مواصـلة   ، تشجع اللجنة الد  ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٤١

تعزيز التعاون الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مـع             
البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثـل هـذه         
الترتيبات بغية منع املسؤولني عن أي جرمية من اجلـرائم املنـصوص عليهـا مبوجـب                

  .الكشف عنهم والتحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهمووكول االختياري الربوت

  املتابعة والنشر  -اً ثامن  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٤٢

اجمللس األعلـى للقـوات     وهلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل رئيس اجلمهورية         الكامل  
جملـس الـشورى وجملـس    (حملكمة الدستورية العليا وجملس الدولة والربملان       او  املسلحة
والوزارات ذات الصلة والسلطات احمللية إىل جانب جلان محاية الطفل واللجان           ) الشعب

 يف كل من احملافظات واملراكز كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ بشأهنا املزيـد              الفرعية  
  .من اإلجراءات

  خلتاميةنشر املالحظات ا    
 التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتـها        إتاحةتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٤٣

علـى  اللجنـة  اليت اعتمدهتا ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا      
عات املهنية  اعات الشباب واجلم  انطاق واسع لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومج       

إلثـارة النقـاش    ) على سبيل املثال ال احلصر    (، بوسائل منها شبكة اإلنترنت      واألطفال
  . والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -تاسعاً   
، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج           ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٤

وعن هذه املالحظـات اخلتاميـة يف       معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري       
  . من االتفاقية٤٤تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب االتفاقية وفقاً للمادة 

        


