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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو / أيار٣٠

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  يةاالتفاق

  مصر: املالحظات اخلتامية  
نظرت اللجنة يف التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع، املقدم مـن               -١

 / حزيـران  ٦ املعقـودتني يف     ١٦٢٣ و ١٦٢٢وذلك يف جلستيها    ) CRC/C/EGY/3-4(مصر  
 ١٦٣٩ واعتمـدت يف جلـستها       ،)CRC/C/SR.1623 و CRC/C/SR.1622انظر   (٢٠١١ يونيه

  .، املالحظات اخلتامية التالية)CRC/C/SR.1639انظر  (٢٠١١يونيه / حزيران١٧ملعقودة يف ا

  مقدمة  - أوالً  
 التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث        الدولة الطرف  ترحب اللجنة بتقدمي    -٢

مي للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنـة بـشأن تقـد         اً  ، وفق )CRC/C/EGY/3-4( والرابع
وتعرب اللجنة   ).CRC/C/EGY/Q/3-4/Add.1(التقارير، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل       

عن تقديرها للطابع التحليلي للتقرير وما اتسم به من نقد ذايت واجلهود اليت تبـذهلا الدولـة                 
. داليت مير هبا البل    السياسي   فترة االنتقال الطرف لتقدمي تقريرها كما هو مقرر على الرغم من          

  .كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع الدولة الطرف
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣

مالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقارير األولية للدولـة الطـرف مبوجـب              
ري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املـواد اإلباحيـة            الربوتوكول االختيا 
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)CRC/C/OPSC/EGY/CO/1(         ومبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف ،
  ).CRC/C/OPAC/EGY/CO/1(الرتاعات املسلحة 

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  - ثانياً  
ترحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيـة               -٤

 اللجنة، على وجه اخلصوص، اعتماد قانون الطفـل         تالحظو. خالل الفترة قيد االستعراض   
     املشار إليه فيما يلـي      ("٢٠٠٨ يف عام    ١٢٦/٢٠٠٨ املعدل بالقانون رقم     ١٢/١٩٩٦رقم  

  . بوصف ذلك خطة إجيابية)"٢٠٠٨(طفل قانون ال"  ب
  :بالتصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليهااً وترحب اللجنة أيض  -٥

شراك األطفـال يف    إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب        )أ(  
  ؛٢٠٠٧الرتاعات املسلحة، يف عام 

علق ببيع األطفال وبغـاء     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املت       )ب(  
  ؛٢٠٠٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

  ؛٢٠٠٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )ج(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة         )د(  

  ؛٢٠٠٤رمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) ه(  

  ؛٢٠٠٢عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف عام 
  .٢٠٠١امليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، يف عام   )و(  

  :دابري املؤسساتية والسياساتية التاليةوترحب اللجنة أيضاً بالت  -٦
، مع اإلعراب عـن     ٢٠٠٩إنشاء وزارة الدولة لألسرة والسكان، يف عام          )أ(  

  ؛٢٠١١األسف حللها يف عام 
إنشاء املرصد القومي املصري حلقوق الطفل يف إطار اجمللس القومي للطفولة             )ب(  

  ؛٢٠٠٩واألمومة، يف عام 
  لى مستوى احملافظات واملراكز؛إنشاء جلان محاية الطفل ع  )ج(  
  إنشاء جلنة وطنية ملكافحة العنف ضد األطفال؛  )د(  
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٠(العقد الثاين حلماية الطفل املصري ورعايته   ) ه(  
  ؛)٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨(اخلطة االستراتيجية لتحسني جودة التعليم   )و(  
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  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦(برنامج محاية األطفال املعرضني للخطر   )ز(  
اعتماد خطط وبرامج واستراتيجيات وطنية خمتلفة تتعلق باألطفال، مبـا يف             )ح(  

، واالستراتيجية القومية حلماية وتأهيل وإدماج أطفـال        )٢٠٠٢(ذلك مبادرة تعليم البنات     
، )٢٠٠٥(حلمايـة الـنشء مـن املخـدرات          ، واالستراتيجية القومية  )٢٠٠٣(الشوارع  

، واخلطة  )٢٠٠٦(لى عمل األطفال وخطة العمل املتعلقة هبا        ستراتيجية القومية للقضاء ع   الوا
  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(القومية حلماية األطفال من العنف 

  .٢٠٠٣املشروع القومي حملو األمية، الذي أُطلق عام   )ط(  
الدعوة اليت وجهتها الدولـة الطـرف،       يف   وترحب اللجنة باخلطوة اإلجيابية املتمثلة      -٧

وترحب اللجنة  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩اخلاصة لألمم املتحدة يف عامي      ألول مرة، إىل اإلجراءات     
ن الدولة الطرف تعتزم زيادة تعزيز التعاون مع آليات األمم          ومفاده أ بالبيان الذي أدىل به الوفد      

ويف هذا السياق، توصي اللجنة الدولة      . املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة       
إىل مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، وهو األمر الـذي          الطرف بإصدار دعوة دائمة     

، A/HRC/14/17/Add.1(أثناء النظر فيه يف إطار االستعراض الدوري الشامل         اً  اعتربته مصر إجيابي  
وترحب اللجنة كذلك بالدعوة املوجهة إىل املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان            ). ٢١الفقرة  

، وتالحظ مع التقدير استعداد     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ ارس إىل م/ آذار ٢٧لالضطالع مبهمة من    
  .أفريقيا الدولة الطرف الستضافة املكتب اإلقليمي للمفوضية يف مشال

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  - ثالثاً  
تالحظ اللجنة التحديات االجتماعية والسياسية اليت تواجهها الدولـة الطـرف يف              -٨

 واحلكم املؤقت للمجلس األعلى للقوات املسلحة ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٥ة  أعقاب ثور 
 الدستور املعلق، وذلك    الً من الذي مت يف ظله حل الربملان واعتماد إعالن دستوري مؤقت بد          

ويف هذا السياق، تذكِّر اللجنة الدولـة الطـرف         . يف انتظار االنتخابات الربملانية والرئاسية    
رة لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وبأن احلقوق املنصوص عليها           بالطبيعة املستم 

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل      . يف االتفاقية تنطبق على مجيع األطفال يف مجيع األوقات        
 احلكم الدميقراطي الـذي ينـادي بـه         يف حتقيق  هذه الفترة االنتقالية احلرجة      االستفادة من 

ها القانوين واملؤسسي هبدف محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان، مبـا يف        الشباب، يف تعزيز نظام   
وهبذه الروح، تشجع اللجنـة     . الوفد أثناء احلوار   على النحو الذي بينه   ذلك حقوق الطفل،    

الدولة الطرف بقوة على احلفاظ على اإلجنازات اليت حتققت يف السنوات األخـرية والبنـاء               
وغريه من التشريعات احمللية املتعلقة بالطفل، هبدف       ) ٢٠٠٨(عليها، مبا يف ذلك قانون الطفل       

  .زيادة حتسني وضع األطفال يف البلد
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  الرئيسية والتوصيات دواعي القلق  - رابعاً  

  ) من االتفاقية٦، الفقرة ٤٤ و٤٢ و٤املواد (التدابري العامة للتنفيذ   - ألف  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة
جهود الدولة الطرف يف تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة         إجيابية   بنظرة اللجنة   تالحظ  -٩

واليت أسفرت عن نتـائج   ) CRC/C/15/Add.145  ،2001(بشأن التقرير السابق للدولة الطرف      
بيد أهنا تأسف ألن العديد من دواعي القلق والتوصيات مل يتم تناوهلا بشكل كاف أو      . إجيابية

  .مت تناوهلا بشكل جزئي فقط
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات اليت              -١٠

قدمتها يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين يف إطار االتفاقية واليت مل تنفـذ               
بعد أو مل يتم تنفيذها بالقدر الكايف، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتنسيق، ومجع البيانـات،           

 املالحظات املتعلقـة بـصحة املـراهقني،        فضالً عن صيص املوارد، والرصد املستقل     وخت
ذوي واملصلحة الفضلى للطفل يف مجيع املسائل اليت تؤثر علـى األطفـال، واألطفـال               

 حتـث    كذلك .، واالستغالل االقتصادي واالستغالل واإليذاء اجلنسيني لألطفال      اإلعاقة
بالصورة املالئمـة التوصـيات الـواردة يف هـذه          اللجنة الدولة الطرف على أن تتابع       

  .املالحظات اخلتامية

  التشريعات    
 املعـدل مبوجـب     ١٢/١٩٩٦ترحب اللجنة باملراجعة الشاملة لقانون الطفل رقم          -١١

الذي يقضي بأن تضمن الدولة الطرف، كحد أدىن، احلقـوق          ) ٢٠٠٨(١٢٦القانون رقم   
ألخرى ذات الصلة، وينص على تشديد العقوبـات       املنصوص عليها يف االتفاقية واملعاهدات ا     
ن بعض أحكام   ألتزال اللجنة قلقة     ومع ذلك، ال  . اجلنائية على مرتكيب اجلرائم ضد األطفال     

مع أحكام االتفاقية،   اً  ، مبا يف ذلك قانون األسرة، ال تزال غري متماشية متام          الداخليةالقوانني  
 ٢ ، بشكل أساسي، وأن التحفظات على املادتني      الداخليةبسبب التفسري الضيق لبعض القوانني      

مـن  ) فيما يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة يف األمور العائليـة          (١٦و) فيما يتعلق بالشريعة  (
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تعوق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف الدولـة                

حمدودية استخدام االتفاقية يف احملـاكم      اً  قلق أيض وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة ب     . الطرف
  . من الدستور١٥١  مبوجب املادةالداخليالوطنية، على الرغم من أن لالتفاقية قوة القانون 

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٢
 الكامـل ألحكـام   امتثاهلا لضمان الداخلية التشريعات   مراجعةمواصلة    )أ(  

 من اتفاقية القـضاء     ١٦ و ٢مبا يف ذلك النظر يف سحب حتفظاهتا على املادتني          االتفاقية،  
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
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وضمان  الداخليةضمان أن يتم االحتجاج باالتفاقية مباشرة أمام احملاكم           )ب(  
  .تطبيق هذه احملاكم هلا

  خطة العمل الوطنية    
اجلهود ب املتعلقا الدولة الطرف خالل احلوار ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمته      -١٣

اليت يبذهلا اجمللس القومي للطفولة واألمومة، من خالل شراكة مع اليونيسيف،           املتواصلة  
لوضع خطة عمل وطنية عشرية شاملة للطفولة تعطي األولوية للقضايا ذات الصلة حبماية             

وتوصي .  وأطفال الشوارع  الطفل، مبا يف ذلك عمل األطفال، والتخفيف من حدة الفقر،         
الذي تقوم به، وذلك بالتشاور الوثيق مع        اللجنة بشدة بأن تواصل الدولة الطرف العمل      

. اجملتمع املدين ومع األطفال أنفسهم، وأن تعتمد خطة عمل وطنية دون تأخري ال مربر له              
وثيقـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء االهتمام املناسب، أثناء وضع هذه اخلطة لل            

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة        " عامل يليق باألطفال  "اخلتامية املعنونة   
، واسـتعراض منتـصف املـدة الـذي أجرتـه يف            ٢٠٠٢االستثنائية املعقودة يف عام     

  .٢٠٠٧ عام

  التنسيق    
قة بشأن حتسني   تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها الساب           -١٤

التنسيق بني القطاعات على املستويني الوطين واحمللي للحكومـة وبـني هـذين املـستويني           
)CRC/C/15/Add.145   العمل اجلدير بالثناء الذي قام بـه        أيضاًوبينما تالحظ   ). ١٢، الفقرة 

اجمللس القومي للطفولة واألمومة بوصفه الكيان احلكومي املسؤول عـن أنـشطة التنـسيق              
صد والتقييم املتعلقة حبقوق الطفل، فإهنا تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود تنـسيق               والر

، ومستوى   املركزي ىمنهجي ومؤسسي لتنفيذ االتفاقية بني الوزارات األساسية، وبني املستو        
كما تعرب عن قلقها إزاء حمدوديـة       . ، وهو أمر أقرت به الدولة الطرف      احملافظات واملراكز 

وتشعر اللجنة بـالقلق،    . قومي للطفولة واألمومة على التطبيق الفعال للتنسيق      قدرة اجمللس ال  
على وجه اخلصوص، من أن نقل التبعية املؤسسية للمجلس القومي للطفولة واألمومـة مـن       
وزارة الدولة لألسرة والسكان إىل وزارة الصحة قد يقوض فعالية تنسيق حقـوق الطفـل               

  .وتنفيذها
إنشاء جلان حلماية الطفل على مستوى احملافظات       نظرة إجيابية   ة   اللجن تالحظوبينما    -١٥

، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التأخري يف إنشائها بـسبب          )٢٠٠٨(واملراكز، مبوجب قانون الطفل     
  .نقص املوارد، وعدم وجود آلية لضمان التنسيق املنتظم وتبادل املعلومات فيما بينها

  :ا يليالقيام مبقة وحتث الدولة الطرف على تكرر اللجنة تأكيد توصيتها الساب  -١٦
وضع نظام تنسيق فعال بشأن سياسات وبرامج األطفال، مبا يف ذلك عن       )أ(  

طريق ضمان حصول اجمللس القومي للطفولة واألمومة على ما يكفي من املوارد البشرية             
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يـع الـوزارات   والتقنية واملالية، وضمان متتعه باالستقاللية، وتعزيز قوته يف عالقته مع مج    
  ؛ومستوى احملافظات واملراكز  املركزيىوغريها الكيانات احلكومية على املستو

زيادة املوارد البشرية والتقنية واملالية للجان محاية الطفل وضمان إطالع            )ب(  
مجيع احملافظني وغريهم من أعضاء جلان محاية الطفل على مسؤولياهتم فيما يتعلق حبمايـة              

  حقوق الطفل؛
وضع نظام للتنسيق الفعال وتبادل املعلومات بني جلان محاية الطفل على             )ج(  

  .مستوى احملافظات واملراكز

  الرصد املستقل    
 )٩٤القانون رقم    (٢٠٠٣ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس القومي حلقوق اإلنسان يف عام            -١٧

مع اً ريس، وذلك متشيملبادئ بااً وهو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وفق       
ومع ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة ). ١٨، الفقرة CRC/C/15/ADD. 145(توصيتها السابقة 

حلقوق الطفل، مبا يف ذلك عدم وجود وحدة        اً  الطرف تفتقر إىل آلية مستقلة مكرسة خصيص      
وتالحظ، يف هـذا    . مكرسة لرصد وتعزيز حقوق الطفل، يف اجمللس القومي حلقوق اإلنسان         

الصدد، أن جلان محاية الطفل مكلفة بتلقي ودراسة الشكاوى املتعلقة بانتـهاكات حقـوق              
  .الطفل لكنها تشري إىل أن هذه اللجان ليست مستقلة عن احلكومة

تكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف آلية رصد مستقلة تكون مكرسة              -١٨
ـ   حلماية حقوق الطفل وتعزيزها، وتُ     ي ومتابعـة الـشكاوى املتعلقـة       خوَّل صالحية تلق

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقـوم الدولـة الطـرف            . بانتهاكات حقوق الطفل  
باستكشاف الترتيبات املؤسسية األنسب هلذه اآللية، مبا يف ذلك النظر يف إمكانية إنـشاء         

وتوصي اللجنة . وحدة خاصة يف جمال حقوق الطفل داخل اجمللس القومي حلقوق اإلنسان        
 مبا يكفـي     هذه اآللية  بأن تكفل الدولة الطرف سهولة وصول األطفال إىل اآللية وتزويد         

ـ            لتعليقهـا العـام    اً  من موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان اسـتقالهلا وفعاليتـها، وفق
بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنـسان املـستقلة يف تعزيـز حقـوق             ) ٢٠٠٢(٢ رقم

  .ومحايتها الطفل

  ختصيص املوارد    
 على  ةالقائمو للميزنة العامة    ةغري املسبوق  بالتعقببنظرة إجيابية املتابعة      اللجنة تالحظ  -١٩

، وبأن نظام ختصيص املوارد فيه يتضمن رصـد         ٢٠٠٦احلقوق فيما يتعلق باألطفال يف عام       
وتالحظ اللجنة إنشاء اجمللس القومي للطفولة واألمومـة        . وتقييم الربامج احلكومية لألطفال   

وعلى الرغم من هذه املبادرات، تشعر اللجنـة        ". األطفال املعرضني للخطر  "    بىن  لصندوق يع 
ن خمصصات امليزانية املوجهة إىل األطفال اخنفضت بصورة نسبية يف الـسنوات            ألبقلق كبري   

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف املائـة يف      ٢٢,٩األخرية وأن اإلنفاق احلكومي يف هذا اجملال تراجع من          
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اً وتعرب اللجنة عن األسف أيض    .  من إمجايل اإلنفاق   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف     ١٧,٦ إىل
  .حملدودية قدرة فرادى الوزارات على تقييم فعالية األنشطة املتعلقة بإعمال حقوق الطفل

 من االتفاقية، وهبدف زيادة تعزيز خمصصات امليزانيـة         ٦ و ٣ و ٢يف ضوء املواد      -٢٠
  :للجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلياملتعلقة باألطفال والرصد الفعال هلا، توصي ا

ضمان منظور قائم على حقوق الطفل يف مجيع امليزانيات اليت تؤثر على              )أ(  
األطفال لضمان املساواة يف وصول مجيع األطفال إىل اخلدمات واملـساعدات الالزمـة             

  ؛لنمائهم
 تعزيز حتليل خمصصات امليزانية لألطفال وزيادة هذه املخصصات ووضع          )ب(  

التحليل املقرر حلقوق الطفل يف امليزانيات القطاعية للصحة، والتعليم، ومحاية الطفل على            
  .النحو الوارد يف مذكرة التفاهم بالتعاون مع وزارة املالية

  مجع البيانات    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز نظامها جلمع البيانات املتعلقة              -٢١

ال سيما إنشاء قاعدة بيانات مركزية يف املرصد الوطين حلقوق الطفل التـابع             حبقوق الطفل،   
وتنوه كذلك ببدء مجع البيانات من مجيـع الـوزارات          . لطفولة لألمومة وا  للمجلس القومي 

الرئيسية من خالل جلنة تنسيق مجع البيانات، وباجلهود املستمرة اليت يبذهلا اجمللس القـومي              
عن مؤشر حلقوق الطفل يهدف إىل        ر مؤشرات حلقوق الطفل، فضالً    لطفولة لتطوي واألمومة  ل

ومع ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق مـن أن توصـيتها    . رصد حالة األطفال يف الدولة الطرف  
) ١٦، الفقـرة    CRC/C/15/Add.145(السابقة جلمع البيانات بصورة منهجية عن األطفـال         

وجود نظام شامل جلمع البيانات يـسهم  وتشعر اللجنة بقلق شديد من أن عدم       .  بعد ُتنفذ مل
يف افتقار الدولة الطرف للبيانات املتعلقة باألطفال احملرومني من حريتهم، واألطفال الـذين             

  .يتعرضون للتعذيب وسوء املعاملة، واألطفال ذوي اإلعاقة، وأطفال الشوارع
بـشرية  تكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف ما يكفي من املـوارد ال              -٢٢

 مـصنفة   -والتقنية واملالية إىل مرصد حقوق الطفل من أجل ضمان مجع وحتليل البيانات             
 املتعلقـة   -االقتـصادية    - حسب العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية      

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف اجلهود لضمان حسن          . بتنفيذ حقوق الطفل  
البيانات املركزية للمرصد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع املركز القومي         سري العمل يف قاعدة     

لإلحصاء ومبشاركة وتعاون فعليني مع منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمـال حقـوق              
وتوصي اللجنة  . الطفل، ولتيسري وصول اجلمهور إىل قاعدة البيانات يف أقرب وقت ممكن          

  .ة التقنية من اليونيسيف يف هذا الصددبأن تواصل الدولة الطرف التماس املساعد
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  النشر والتوعية    
العديد من أنشطة التوعية واملبادرات املؤسسية لتعزيز فهـم حقـوق         اللجنة   تالحظ  -٢٣

ومع ذلك، تعرب   .  باعتبار ذلك خطوة إجيابية    )٢٠٠٨(الطفل وفهم االتفاقية وقانون الطفل      
ة، وال تراعي مبا يكفي ارتفاع نسبة األمية،        ألن هذه اجلهود مل تكن منتظم     ها  قلقاللجنة عن   

  .وال تزال حمدودة االنتشار
 توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف نشر أنشطة التوعية بـشأن االتفاقيـة              -٢٤

. وحقوق الطفل بصفة عامة، وأن تقوم بتعزيز هـذه األنـشطة          ) ٢٠٠٨(وقانون الطفل   
مشاركة وسائل اإلعالم يف التوعيـة      وتوصي الدولة الطرف، على وجه التحديد، بزيادة        

بطريقة مالئمة للطفل، وال سيما من خـالل زيـادة          ) ٢٠٠٨(باالتفاقية وقانون الطفل    
 اإلعالم، وزيـادة املـشاركة     طاستخدام الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وغريها من وسائ      

  .النشطة لألطفال أنفسهم يف أنشطة التوعية العامة

  التدريب    
جلميع أعضاء النيابـة    ) ٢٠٠٨( بإلزامية التدريب على قانون الطفل       ترحب اللجنة   -٢٥

 التدريب القانوين لقضاة حماكم الطفل، وممثلـي وسـائل اإلعـالم،            وتالحظالعامة اجلدد   
 بوصف ذلـك خطـوة      واحملامني والعاملني يف احملاكم واألخصائيني االجتماعيني يف املدارس      

ستمرار حمدودية هذا التدريب، وتأسـف      ال نظراًالقلق  بيد أن اللجنة ال تزال تشعر ب      . إجيابية
ألن التدريب احملدد األهداف يف جمال حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل مل ُيقدم بعد جلميع    

  .يف القطاعات اليت ختص األطفالمن أجلهم العاملني مع األطفال و
ىل مجيـع   توصي اللجنة بتقدمي التدريب الكايف واملنهجي على حقوق الطفـل إ            -٢٦

الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلـهم، ال سـيما املعلمـون، واألخـصائيون               
ن واحملامون ورجال الشرطة وموظفو مكتب املدعي العام، وأعـضاء حمـاكم            واالجتماعي

الطفل، وأعضاء النيابة العامة املختصون باألطفال، وأعضاء جلان محاية الطفل والعـاملون        
وتوصي كذلك بأن تعزز الدولة الطرف تدريب       . عاية البديلة لألطفال  يف مجيع أشكال الر   

، مبا يف ذلك عن )٢٠٠٨(الصحفيني يف اإلذاعة والتلفزيون بشأن االتفاقية وقانون الطفل 
طريق ختصيص موارد كافية لوزارة اإلعالم، وتعزيز اخلربة التقنية وقدرات موظفي جلـان      

  .ليفزيون املصريمحاية الطفولة يف احتاد اإلذاعة والت

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة العدد الكبري من منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال تعزيز فهـم                -٢٧

والتعاون النشط للمجلس القومي للطفولة واألمومة مع هذه ) ٢٠٠٨(االتفاقية وقانون الطفل  
باحلكم املنصوص عليـه  اً ب اللجنة أيضوترح. املنظمات، وال سيما يف جمايل التعليم والصحة    
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الذي يدعو إىل إشراك ممثلني من املنظمات غري احلكومية يف مجيع           ) ٢٠٠٨(يف قانون الطفل    
 اعتماد إزاءوتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق . جلان محاية الطفل على مستوى احملافظات واملراكز 

ات االجتماعية لألطفال، وال سيما     الدولة الطرف على منظمات اجملتمع املدين يف توفري اخلدم        
يف جماالت دعم األسرة، ورعاية األطفال احملرومني من بيئتـهم األسـرية، واألطفـال ذوي          
اإلعاقة، واألطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وإساءة املعاملة، مما يقلل من مسؤولية الدولة             

وعالوة علـى   . االتفاقيةالطرف بوصفها اجلهة الرئيسية يف إعمال احلقوق املكفولة مبوجب          
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام رصد وتقييم للخدمات االجتماعية اليت تقـدمها      

  .الكيانات اخلاصة
 غري احلكومية الفاعلة يف جمال      اجلهاتبينما تقر اللجنة بالدور املهم الذي تؤديه          -٢٨

راجعة شاملة ملـشاركتها يف  توفري اخلدمات لألطفال، فإهنا توصي الدولة الطرف بإجراء م  
عن مشاركتها يف صوغ السياسات       توفري اخلدمات االجتماعية األساسية لألطفال، فضالً     

 مـن تعليقهـا العـام       ٤٤وإذ تـشري اللجنـة إىل الفقـرة         . ووضع الربامج لألطفال  
 املتمثلبشأن التدابري العامة للتنفيذ، فإهنا تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها          ) ٢٠٠٣(٥ رقم
وتـشجع  .  ألحكام االتفاقية  ضمان أن يعمل مقدمو اخلدمات غري التابعة للدولة وفقاً        يف  

الدولة الطرف على إنشاء نظام للرصد والتقييم املستمرين للخدمات االجتماعيـة الـيت          
  .تقدمها اهليئات اخلاصة لألطفال، مبا يف ذلك من خالل وضع املعايري املناسبة

ن قلقها إزاء القيود القانونية اليت تفرضها الدولة الطـرف          وتكرر اللجنة اإلعراب ع     -٢٩
على حرية تكوين اجلمعيات، وتأسـف ألن الدولـة الطـرف مل تـنقح بعـد القـانون                  

الذي ينظم حرية تكوين اجلمعيات وقدرة املنظمات غري احلكومية علـى           ) ٢٠٠٢(٨٤ رقم
املعاهـدات األخـرى    التسجيل والعمل حبرية على النحو الذي توصي به اللجنـة وهيئـات             

)CRC/C/15/Add.145 ؛١٤، الفقرةA/56/18 ؛ ٢٩٠، الفقرةCMW/C/EGY/CO/1٩ ، الفقرة(.  
، كجزء مـن    )٢٠٠٢(٨٤حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القانون رقم           -٣٠

اإلصالحات اليت أعلنت عنها الدولة الطرف لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، وإلنفاذ احلـق       
  .اًعملياً ة تكوين اجلمعيات إنفاذالدستوري يف حري

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
أن الدولة الطرف تنوي دراسة كيفيـة       ومفاده   الوفد   بيانتالحظ اللجنة باهتمام      -٣١

تنظيم تأثري أنشطة قطاع األعمال على حقوق اإلنسان، كما تشهد بذلك الدعوة املوجهة             
ة املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب       إىل املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحد      

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     . الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال لزيارة البلد      
االستفادة من الزيارة اليت سيقوم هبا املمثل اخلاص يف ضوء تقريره النـهائي إىل جملـس                

تنفيذ : جارية وحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال الت   



CRC/C/EGY/CO/3-4 

GE.11-44188 10 

وغريها مـن    )A/HRC/17/3"(احلماية واالحترام واالنتصاف  "إطار األمم املتحدة املعنون     
وعلى أساس هذه الدراسة، تشجع اللجنة الدولـة   . املبادئ التوجيهية واملمارسات اجليدة   

، الطرف على اعتماد سياسات وبرامج من أجل محاية وتنظيم واحترام حقوق اإلنـسان            
  .سيما حقوق الطفل، فيما يتعلق بأنشطة قطاع األعمال وال

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء   
 مـن   ٢يف املادة   اً   عام ١٨ترحب اللجنة بتعريف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن            -٣٢

ـ  ١٨وبأن الزواج من األشخاص الذين تقل أعمارهم عـن          ) ٢٠٠٨(قانون الطفل    ال اً   عام
 ١٤٣ مكرر من قانون األحـوال الشخـصية رقـم      ٣١للمادة اجلديدة   اً  له وفق ميكن تسجي 

ن القانون الداخلي ال يزال يفتقر إىل نص صريح بشأن          ألوتشعر اللجنة مع ذلك     ). ١٩٩٤(
  .اًحظر وجترمي الزواج من أشخاص تقل أعمارهم عن مثانية عشر عام

ى إدراج نص صـريح يف      تكرر اللجنة توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف عل         -٣٣
  .اً عام١٨التشريعات احمللية حبظر وجترمي الزواج من األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - جيم  

  عدم التمييز    
بينما تعترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان املـساواة يف التمتـع                -٣٤

 اسـتمرار   إزاء جلميع األطفال يف الدولة الطرف، فإهنا تشاطر الدولة الطرف قلقها            باحلقوق
التمييز ضد اإلناث من األطفال وضد األطفال الذين يعانون من الفقر وتعرب عـن أسـفها             

ورد من تقارير عن وجود متييز ضد أطفال العمال املهاجرين واألطفال الالجئني، وال سيما  ملا
  . يف التعليمفيما يتعلق باحلق

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع مجيع           ٢يف ضوء املادة      -٣٥
األطفال يف الدولة الطرف حبقوق متساوية مبوجب االتفاقية دون متييز ألي سـبب مـن               

  :األسباب، وتدعوها هلذه الغاية إىل ما يلي
ت التوعية عن حق مجيع متابعة مبادرة تعليم البنات وتكثيف برامج ومحال  )أ(  

األطفال يف التعليم، وعن العالقة بني تعليم البنات والقضاء على الفقر وحتقيق األهـداف              
  اإلمنائية لأللفية؛

ضمان حصول مجيع األطفال، بغض النظر عن اجلنسية أو نوع اجلنس أو          )ب(  
 مـن   ٥٤للمادة  اً  اخللفية االجتماعية واالقتصادية، على التعليم االبتدائي دون متييز، وفق        

  ؛)٢٠٠٨(قانون الطفل 
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إلغاء مجيع التشريعات التمييزية ضد املرأة، مبا يف ذلك قانون العقوبـات       )ج(  
وقانون األحوال الشخصية، هبدف القضاء على املفاهيم السلبية والقوالب النمطية عـن            

  .دور الفتيات والنساء يف اجملتمع

  املصاحل الفضلى للطفل    
 من قـانون الطفـل      ٣ بإدماج مبدأ املصاحل الفضلى للطفل يف املادة         ترحب اللجنة   -٣٦

اليت تنص على إيالء األولوية القصوى هلذا املبدأ يف مجيع القرارات والتدابري الـيت              ) ٢٠٠٨(
إال أهنا تشعر بالقلق من أن السلطات احلكومية وموظفي         . ُتتخذ أو ُتنفذ فيما يتعلق باألطفال     

ويبقى هذا املبدأ غري مدرج     . مبدأ املصاحل الفضلى للطفل   اً  عرفون جيد الدولة ال يفهمون وال ي    
وتكـرِّر اللجنـة قلقهـا      . على حنو كاف يف السياسات والربامج وعمليات صنع القـرار         

)CRC/C/15/Add.145   من أنه عندما يكون العمر هو النقطة األساسية يف دراسة          ) ٣٣، الفقرة
وعالوة علـى   .  أال ُيعامل كل طفل بشكل فردي      أي قضية تتعلق حبضانة األطفال، ُيخشى     

يف هذا املبدأ عندما يتعلق األمر بالقرارات       اً  ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم النظر إال نادر        
  .اخلاصة بأطفال الشوارع، واألطفال احملرومني من بيئة أسرية واألطفال املخالفني للقانون

ودها لضمان إدمـاج مبـدأ املـصاحل        تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جه        -٣٧
الفضلى للطفل على حنو مناسب وتطبيقه باستمرار يف مجيـع اإلجـراءات التـشريعية              

باألطفال  واإلدارية والقضائية وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة     
رات كما ينبغي أن يستند املنطق القانوين جلميـع األحكـام والقـرا           . واليت تؤثر عليهم  

هلذه الغاية، توصي اللجنة بأن يشرع اجمللـس        اً  وحتقيق. القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأ    
القومي للطفولة واألمومة يف الدولة الطرف يف برامج ومحالت توعية حول مبدأ املـصاحل              
الفضلى للطفل، تستهدف بصفة خاصة مجيع الوزارات الرئيـسية، وأعـضاء الـسلطة             

  .ة الطفلالقضائية وجلان محاي

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
الذي حيظر احلكـم علـى      ) ٢٠٠٨( من قانون الطفل     ١١١ترحب اللجنة باملادة      -٣٨

وبينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت     . األطفال باإلعدام والسجن مدى احلياة والعمل القسري      
لق إزاء التقارير الـيت أفـادت   قدمها وفد الدولة الطرف أثناء احلوار، فإهنا ال تزال تشعر بالق 

على أحد األشخاص على جرمية ارتكبها عندما كان دون سن الثامنة           باإلعدام  حكم  بصدور  
إزاء التقارير املتعلقة باستخدام قوات األمن املفرط للقوة اً  وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيض    . عشرة

، مما أسفر عن مقتل اثـين  ٢٠١١يناير /ضد املتظاهرين املساملني أثناء وبعد ثورة كانون الثاين     
لوزارة الصحة وعن إصابة العديد من األشخاص حتت سن الثامنة عـشرة            اً  وفق  عشر طفالً 

وتالحظ اللجنة مع القلق العميق املعلومات اليت أفادت عن تـأثر األطفـال             . جبروح خطرية 
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ات وأن  وإصابتهم بالغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والرصاص احلي خالل املظـاهر          
  .األطفال حرموا من احلصول على الرعاية الصحية بسبب عدم حيازهتم هلوية

حتث اللجنة الدولة الطرف على عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على األطفال أو على               -٣٩
 يف وقت ارتكاب اجلرمية، وذلـك امتثـاالً       اً   عام ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة      . والداخلييل  اللتزاماهتا مبوجب القانونني الدو   
التحقيق يف القضية املشار إليها أعاله واختاذ اإلجراءات املناسبة مبا يراعي املصاحل الفضلى             

 الصادر ٢٠١١أبريل /وإذ تشري إىل النتائج والتوصيات الواردة يف تقرير نيسان     . لألطفال
ة بشأن استخدام قوات األمن للقـوة خـالل         عن جلنة تقصي احلقائق اليت عينتها الدول      

، فإهنا حتث الدولـة الطـرف كـذلك    ٢٠١١يناير /املظاهرات احلاشدة يف كانون الثاين  
إجراء حتقيقات شاملة وسريعة ونزيهة يف مجيع حاالت وفيات األطفال أثناء وبعـد              على

 ٣٩املادة  ويف ضوء   .  هبدف حماكمة املسؤولني عنها    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ثورة  
من االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي تعويضات جلميـع األطفـال              

، وضمان شفائهم الكامـل     ٢٠١١يناير  /الذين عانوا من إصابات أثناء ثورة كانون الثاين       
  .وإعادة إدماجهم االجتماعياً ونفسياً بدني

  احترام آراء الطفل    
حيمي، يف مجلة أمور، حق الطفـل يف        ) ٢٠٠٨(ل  قانون الطف بكون   اللجنة   ترحب  -٤٠

التعبري عن آرائه واالستماع إليه يف مجيع املسائل اليت متسه وألن قانون حماكم األسرة يـنص                
وبينما ترحب اللجنـة    . على حق الطفل يف االستماع إليه يف اإلجراءات القانونية واإلدارية         

طفال ومهارات املراهقني يف صنع القرار،      كذلك باملبادرات اليت ترمي إىل تعزيز مشاركة األ       
الشباب، فإن اللجنة ال تزال تشعر بقلـق        /مثل شبكة الشباب واهليئات االستشارية لألطفال     

بالغ إزاء التطبيق العملي احملدود حلق الطفل يف االستماع إليه وأن هذا احلق غري مدرج بشكل  
وتشعر . إلجراءات القضائية واإلداريةمنهجي يف جمال وضع السياسات والربامج العامة أو يف ا    

اللجنة بقلق خاص إزاء تقارير تفيد بأن املؤسسات التعليمية ومراكز الشباب ال تزال ضعيفة من               
حيث تشجيع مشاركة األطفال وإزاء النظرة السائدة لألطفال يف اجملتمع بوصفهم مـستفيدين             

  .م يف التعبري حبرية عن أنفسهممن اعتبارهم أصحاب حقوق، مبا يف ذلك حقه من منافع بدالً
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان التنفيـذ               -٤١

  :وعلى وجه اخلصوص ما يلي) ٢٠٠٨( من قانون الطفل ٣الفعال للمادة 
وضع هنج منظم لضمان أن يتم االستماع إىل آراء األطفال وأخذها بعني              )أ(  

  فيذ السياسات العامة والربامج اليت تؤثر عليهم؛االعتبار عند وضع وتن
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وضع مبادئ توجيهية حمددة تشرح بطريقة مالئمة لألطفال حق الطفـل        )ب(  
 إليه يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية، وال سيما فيمـا يتعلـق حبـضانته              ُيستمعيف أن   

  وباألطفال الذين يفتقرون لبيئة أسرية؛
ية للمدارس واملؤسسات التعليميـة األخـرى       ضمان توفري املوارد الكاف     )ج(  

لتزويد األطفال باملهارات والفرص للتعبري عن آرائهم حبرية، مبا يف ذلـك عـن طريـق                
تشجيع وضمان حق التالميذ يف تشكيل االحتادات الطالبية وجمالس الطلبة، واملشاركة يف            

  .عمليات صنع القرارات املدرسية

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   - دال  

  تسجيل املواليد    
يعطي الوالدين كليهما احلق    ) ٢٠٠٨(تعرب اللجنة عن سرورها ألن قانون الطفل          -٤٢

 تسجيل املواليـد يـشمل    يفيف تسجيل والدة طفل أو طلب شهادة ميالد، وأن حق اجلميع     
ما تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات اليت       ك. األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية    اً  أيض

قدمها الوفد بأن الوزارات الرئيسية التزمت بضمان تسجيل املواليد للجميع، هبـدف سـد              
 ٤-١(الفجوة املتبقية املتمثلة يف افتقار نسبة من األطفال يف الدولة الطرف إىل شهادات ميالد               

متشاهبة  ن معدالت تسجيل املواليد ليست    ألومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق        ). يف املائة 
حىت اآلن يف مجيع أحناء الدولة الطرف، مع وجود فجوات متبقية يف صعيد مصر، واسـتمرار                

 ،)٣٤، الفقـرة    CMW/C/EGY/CO/1(وجود صعوبات يعاين منها أطفال العمال املهـاجرين         
على شهادات امليالد   وأطفال الشوارع واألطفال املولودون خارج نطاق الزوجية يف احلصول          

يف الواقع ألن احلصول على اً بأن التسجيل ليس جمانياً وتشعر أيض. بسبب الوصمة االجتماعية
  .شهادة يتطلب شراء طابع مايل

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضـمان جمانيـة            ٧يف ضوء املادة      -٤٣
يف الدولة الطرف على النحو الذي      وإلزامية تسجيل املواليد جلميع األطفال الذين ولدوا        

يكفله القانون، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال يف املناطق النائية واحملرومة، مبا يف ذلـك               
صعيد مصر، وأطفال العمال املهاجرين، وأطفال الشوارع، واألطفال املولودون خـارج           

  . املواليدوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء رسوم تسجيل. نطاق الزوجية

  االسم واجلنسية    
اعتماد تشريع يضمن املساواة بني الرجـل       لقيامها ب تثين اللجنة على الدولة الطرف        -٤٤

وبينما ترحب اللجنة بـالقرار املـشترك       . املصري واملرأة املصرية يف مترير اجلنسية ألطفاهلما      
ملصرية املتزوجـة مـن      بالسماح للمرأة ا   ٢٠١١مايو  / أيار ٢لوزاريت الداخلية واخلارجية يف     

ن هذا احلكم مل يتم إدراجه      ألرجل فلسطيين بتمرير جنسيتها ألطفاهلا، فإهنا تعرب عن قلقها          
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كما تأسف ألن مصر مل توقـع أو تـصدق علـى اتفاقيـة              . الداخليبالكامل يف القانون    
 بـشأن خفـض     ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٥٤ عام

  .نعدام اجلنسيةحاالت ا
 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج مرسوم           -٤٥

 حبيـث   ٢٠٠٤ لعـام    ١٥٤بالكامل يف القانون الوطين، مبا يف ذلك تعديل القانون رقم           
ينص صراحة على منح مجيع األطفال الذين يولدون ألمهات أو آباء مـصريني جنـسية               

وتدعو اللجنـة الدولـة     .  جنسية وأصل الوالد اآلخر    الدولة الطرف، بصرف النظر عن    
 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية       ١٩٥٤الطرف إىل التصديق على اتفاقية عام       

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١واتفاقية عام 

  حرية التعبري واحلصول على املعلومات املناسبة    
ومراكـز  ) ٧٠٠(اء عدد كبري من املكتبـات  إنشنظرة إجيابية    اللجنة ب  تالحظبينما    -٤٦
عدم كفاية الـربامج والـسياسات      ليف مجيع أحناء البلد، فإهنا ال تزال قلقة         ) ٥٠٠(لشباب  ل

وبينما تـشري اللجنـة إىل      . املتعلقة حبصول األطفال على املعلومات وحقهم يف حرية التعبري        
اإليـدز  /قص املناعة البـشري   اخنفاض مقلق يف مستوى وعي املراهقني فيما يتعلق بفريوس ن         

، فإهنا تشعر بقلق بـالغ إزاء  ٢٠٠٨ يف املائة يف عام     ٣٠ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٢ من
احلصول احملدود لألطفال واملراهقني على املعلومات الصحية، وال سيما املعلومات املتعلقـة            

 لألطفال على شاشـات     ن الربامج املخصصة  ألبالقلق  اً  وتشعر اللجنة أيض  . بالصحة اإلجنابية 
التلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى ليست كافية لتوفري ما يكفي من املعلومـات ضـرورية              

  .لصحة املراهقني ومنائهم والتباعهم أمناط حياة صحية
تكثيف جهودها لضمان حق الطفـل يف حريـة          تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      -٤٧

وتوصي اللجنة، على وجه اخلصوص،     . لوماتالتعبري، مبا يف ذلك حرية احلصول على املع       
  :بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

بشأن حق الطفل يف حرية     ) ٢٠٠٨(من قانون الطفل    ) ج(٣إنفاذ املادة     )أ(  
  التعبري، مبا يف ذلك حرية تلقي املعلومات والتماس احلصول عليها ونقلها؛

عبري عن أنفسهم حبرية    زيادة خمصصات امليزانية لتعزيز حق األطفال يف الت         )ب(  
وتشجيع مشاركتهم النشطة يف وسائل اإلعالم، وبالتايل تعزيـز مكانتـهم يف اجملتمـع              

  كأصحاب حقوق؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان حصول مجيع األطفال، وخباصة أولئـك             )ج(  

عاليـة، علـى   اً الذين يعيشون يف املناطق الريفية ومواقع أخرى تبلغ فيها األميـة نـسب        
لومات دقيقة ومناسبة ألعمارهم حول املسائل اليت هتمهم، مبا يف ذلك عن طريق اتباع              مع

  خطط لتوسيع مكتبات األطفال يف مجيع أحناء أراضي الدولة الطرف؛
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز فرص احلصول على معلومات عن احلق          )د(  
سلوكيات الـصحية، وعـن الـصحة       يف الصحة البدنية والعقلية، وعن أمناط احلياة وال       

  .اإلجنابية

  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
لـشرطة يف   بتدريب ا  اجمللس القومي للطفولة واألمومة      علماً بقيام  اللجنة   حتيطبينما    -٤٨

 حق  بأنطرف يف تقريرها    جمال حقوق اإلنسان، فإهنا تالحظ بأسف عميق اعتراف الدولة ال         
 ).١٢٢، الفقرة   CRC/C/EGY/3-4(ال يزال ُينتهك    الطفل يف احلماية من التعذيب وسوء املعاملة        

ن الردود اخلطية للدولة الطرف مل تتضمن أي بيانات عـن عـدد             ألوتأسف اللجنة كذلك    
 القانون،  إنفاذباألطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني            

  .وال أي تفاصيل عن التحقيقات واحملاكمات اليت أجريت وال عن نتائجها
حتث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على مجيع أشكال التعذيب وسوء املعاملة   -٤٩

ضد األطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتوجيه ومراقبة الشرطة وقوات األمـن             
وتوصي اللجنة بأن   .  باألطفال الواقعني حتت مسؤوليتهم    وحراس السجن لضمان اعتنائهم   

تقدم الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب العمر واجلنس واملوقـع اجلغـرايف واخللفيـة              
االجتماعية واالقتصادية، عن األطفال الذين تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة           

وتوصـي اللجنـة    . رها الدوري املقبل  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف تقري        
 نوكذلك الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تدريب الشرطة وقوات األمن وحراس السج           

  .هلذه الغايةاً  حقوق اإلنسان، وأن تطلب املساعدة التقنية من املفوضية، حتقيقيف جمال

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
  :ا يلي القيام مبولة الطرف علىتشجع اللجنة الد  -٥٠

بـسبل  إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال،            )أ(  
العنف ضد األطفـال    بشأن  دراسة األمم املتحدة    الواردة يف   توصيات  ال ضمان تنفيذ    منها

، مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليمية للشرق األوسط ومشـال      )A/61/299انظر(
 وكذلك  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧يا، اليت ُعقدت يف القاهرة يف الفترة من         أفريق

 / آذار ٢٨ إىل   ٢٥مشاورة املتابعة اإلقليمية اليت ُعقدت يف القـاهرة يف الفتـرة مـن              
  ؛س اجلنلنوع، مع إيالء اهتمام خاص ٢٠٠٦ مارس

لتقرير تقدمي معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة يف ا           )ب(  
 مبسألة  ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةالدوري املقبل، وال سيما التوصيات اليت أبرزها املمثل       

  :العنف ضد األطفال، وهي
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وضع كل دولة من الدول األطراف الستراتيجية وطنية شـاملة ملنـع             '١'
  ومعاجلة مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛

 األطفال يف مجيع     مجيع أشكال العنف ضد    فرض حظر قانوين صريح على     '٢'
  البيئات؛ 

تعزيز نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها، وإجراء حبوث بشأن           '٣'
  العنف ضد األطفال؛ 

 ، مبسألة العنف ضد األطفالةألمني العام املعنيل ة اخلاصة مثلاملالتعاون مع     )ج(  
مم املتحدة  األ منظمة اليونيسيف ومفوضية     من جهات من بينها   والتماس املساعدة التقنية    

قوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم            السامية حل 
ـ     ومفوضية  ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة      شؤون األمم املتحدة الـسامية ل

الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية والشركاء من املنظمات        
  .حلكوميةغري ا

، ١١-٩، و )٢ و ١الفقرتـان    (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       - هاء  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
) ١٠القـانون رقـم     ( بإنشاء حماكم األسرة     ٢٠٠٤ترحب اللجنة بالقيام يف عام        -٥١

 منظمات اجملتمع   طريقن  عتسوية املنازعات األسرية    جناب، و واخلدمات االستشارية بشأن اإل   
وبالرغم من هذه التدابري، تشعر اللجنة      . والعدالة االجتماعية  املدين حتت مظلة وزارة التضامن    

، ومن انفصال األطفال عـن والـديهم بـسبب احلالـة            يتفكك األسر ال إزاء تزايد بالقلق  
املقدم شهري  العاش  املبينما تالحظ اللجنة    و. فيما يتعلق باألم  اً  االقتصادية الصعبة، وخصوص  

ألطفال األمهات الوحيدات أو املطلقات، ولأليتام، أو األطفال اجملهويل الوالدين، وزيادة دعم 
التأمينات االجتماعية ومنح التعليم لألرامل واملطلقات، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عـدم              

لة الطرف لألسر اليت يكون فيها أحـد الوالـدين           الدو اللذين تقدمهما كفاية العناية والدعم    
ويف هـذا   . وعدم االهتمام بتثقيف الوالدين وخبدمات ومرافق رعاية الطفل       اً  أو مطلق اً  وحيد

 يف املائة فقط من أطفال الدولة الطرف مسجلون         ٢٢الصدد، تشاطر اللجنة الوفد أسفه ألن       
  :ء ما يليكما تشعر بالقلق كذلك إزا. يف مرحلة ما قبل املدرسة

للنـساء العـامالت يف     )  أسـبوعاً  ١٣(أن إجازة األمومة حمدودة للغاية        )أ(  
  القطاعني العام واخلاص؛
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أن طالق اخللع ُيشترط فيه تنازل الزوجة عن مجيع حقوقها املالية، مبـا يف                )ب(  
يف الدولـة  اً  وأن تعدد الزوجات ما زال مـشروع      املستحقاتذلك املهر والنفقة وغريها من      

  لطرف؛ا
  بنفقة الطفل،  فيما يتعلق ضعف إنفاذ القرارات الصادرة عن حماكم األسرة          )ج(  

 يف  وهو ما يـسفر   إىل رفض األب للقرارات الصادرة عن هذه احملاكم،         اً  ويرجع ذلك أساس  
  . األبلصاحل تنازل األم عن حضانة الطفل عنكثري من األحيان 

  :ا يلي مب القيامتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف  -٥٢
وضع سياسة شاملة حلماية حقوق الطفل يف بيئة أسرية آمنـة تـشمل               )أ(  

  تثقيف الوالدين؛
ختصيص املوارد الكافية لضمان استفادة األطفال من الرعايـة ودعـم             )ب(  

 خدمات ومرافق العناية باألطفال بأعداد وجـودة        وتوفريالوالد الوحيد واألسر الفقرية،     
  كافيتني؛
نفاذ فعالة لضمان احلصول على نفقة الطفل مـن الوالـد      وضع آليات إ    )ج(  

الذي أمرت احملكمة حبرمانه من حقوقه الوالدية أو بتعليق هذه احلقوق، والنظر يف اعتماد              
عن تعزيز الدور الرقايب للجان محاية الطفـل علـى            تشريعات جديدة هلذه الغاية، فضالً    

   األسرة املتعلقة بنفقة األطفال؛مستوى احملافظات واملراكز يف تنفيذ قرارات حماكم
تعزيز حماكم األسرة، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان أن يـنعكس           )د(  

مبدأ املصاحل الفضلى للطفل وحق الطفل يف االستماع إليه وُينفـذ يف مجيـع القـرارات       
  والسياسات والربامج اإلدارية والقضائية املتصلة باألطفال؛ 

ز التشريعات املتعلقة حبماية األمومة، كمـا أشـار         مواصلة خطط تعزي    ) ه(  
 يف املائة من األطفال     ٦٠ تسجيل   املتمثل يف الوفد، وتكثيف اجلهود للوصول إىل اهلدف       

  ؛درسي قبل املالتعليميف مرحلة 
إلغاء األحكام الواردة يف التشريعات احمللية اليت حترم املرأة من حقوقهـا              )و(  

مان أن يكفل القانون املساواة بني الرجل واملرأة يف األمـور           املالية يف حالة الطالق، وض    
  املتعلقة بالطالق ومسؤوليات تربية األطفال؛

اختاذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية والتعليمية الالزمة للحد من تعدد            )ز(  
  الزوجات الذي ميكن أن يكون هلا آثار سلبية على األطفال؛

 املتعلقة باالعتراف   ٢٣ رقم   ١٩٧٣هاي لعام   التصديق على معاهديت ال     )ح(  
 بشأن القانون املنطبق علـى      ٢٤بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ورقم        

  . أو االنضمام إليهماالتزامات النفقة
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  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
ديلة، وبوجود نظام الكفالة  وضع املعايري الدنيا للرعاية الب    نظرة إجيابية   اللجنة ب تالحظ    -٥٣

 ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلـق       .اًكنظام بديل للرعاية املؤسسية، وإن كان هذا النظام ضعيف        
، الـذين يعيـشون يف      "األطفال املهملون "عميق إزاء العدد الكبري من األطفال، مبا يف ذلك          

ملراقبـة  ا مـن مكاتـب   اً   مكتب ٢٥٦يقيمون يف     طفالً ٤٥ ٨٤٥مؤسسات الرعاية، ومنهم    
االجتماعية يف مجيع أحناء الدولة الطرف بسبب احلالة االقتصادية الصعبة لألمهات واإلمهـال            

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن غالبيـة مؤسـسات          . والعنف املرتيل وانفصال الوالدين   
الرعاية البديلة املتاحة يف الدولة الطرف تديرها منظمات غري حكومية حتت إشـراف وزارة              

اً ن نظام الرعاية البديلة لألطفال ما زال ضعيف       ألامن والعدالة االجتماعية، وتشعر بالقلق      التض
نه يفتقـر إىل نظـام   أل األسر، وأن يكون موجهاً حنو   من    حنو الطابع املؤسسي بدالً   اً  وموجه

  .سليم للتفتيش والرصد
 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تستمر الدولـة الطـرف يف            ٢٠يف ضوء املادة      -٥٤

  :نظامها للرعاية البديلة وأن تعززه، وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي
  األطفال يف أسر موسعة وأسر حاضـنة وأمـاكن         إيداعالتشجيع على     )أ(  

  ة؛أخرى توفر بيئة أسرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفال
وضع نظام للتفتيش املنتظم والرصد الفعال جلميع أماكن الرعاية البديلة،      )ب(  

  مبا يف ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى يف أماكن الرعاية املؤسسية أو البديلة؛
اعتماد معايري وطنية دنيا ملؤسسات رعاية األطفال، مع مراعاة مبـادئ             )ج(  

  .)٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة (اية البديلة لألطفال األمم املتحدة التوجيهية للرع

  النقل وعدم العودة بصورة غري مشروعة    
بينما تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات يف الدولة الطرف ينص على عقوبات على               -٥٥

ال حيظر صراحة اختطـاف  ) ٢٠٠٨(ن قانون الطفل  ألاختطاف األطفال، فإهنا تشعر بالقلق      
 أحد أفراد األسرة ويعفي األم واألب واألجداد من املالحقة القـضائية يف  األطفال من جانب  

، الذي  )٢٠١١(١١ن املرسوم رقم    ألوتشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص       . هذه احلالة 
، ينص على عقوبات متييزيـة الختطـاف        )١٩٣٧( من قانون العقوبات     ٢٨٨يعدل املادة   

احلبس ملدة ال تقل عـن      (مقارنة بالذكور   ) نوات س ١٠أي احلبس ملدة ال تقل عن       (الفتيات  
وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها     ). مخس سنوات سجن يف سجون تتبع تدابري أمنية مشددة        

 املتعلقـة باجلوانـب    ١٩٨٠ لعام   ٢٨يف اتفاقية الهاي رقم     اً  ألن الدولة الطرف ليست طرف    
  .املدنية لالختطاف الدويل لألطفال

 حظـر   من أجـل  ) ٢٠٠٨(طرف بتعديل قانون الطفل     توصي اللجنة الدولة ال     -٥٦
اختطاف األطفال، بغض النظر عن القرابة العائلية، وضمان فرض عقوبات مناسبة علـى             
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لـى اتفاقيـة الهـاي      عوحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق         . املختِطفني
  .حمللية، وضمان إدماجها يف التشريعات ا أو االنضمام إليها١٩٨٠ لعام ٢٨ رقم

  االعتداء على األطفال وإمهاهلم    
تشعر اللجنة باجلزع من ارتفاع نسب العقاب البدين لألطفال يف املدارس واملنازل،              -٥٧

ومن التقارير اليت تفيد يتعرض نسب عالية وغري مقبولة من األطفال الذين تتراوح أعمـارهم     
وبينمـا  ). ٢٠٠٦يف املائـة يف      ٩٢(بني الثانية والرابعة عشرة للعنف اجلسدي أو النفسي         

على حق الطفـل يف     ) ٢٠٠٨(من قانون الطفل    ) أ(٣نص املادة   بنظرة إجيابية    اللجنة   تالحظ
وبتجرمي قانون العقوبات، حسب قول الوفد، للعنف املرتيل         احلماية من مجيع أشكال العنف،    

عر بقلق شديد   ونصه على عقوبة مزدوجة إذا تسبب أحد الوالدين باألذى اجلسدي، فإهنا تش           
وال تـزال  .  استمرار عدم حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف التشريعات احملليـة   إزاء

يف املرتل، وأنه على الرغم مـن       اً  ن العقاب البدين ال يزال مشروع     ألاللجنة تشعر بقلق بالغ     
ال  حيظر استخدام العنف والضرب يف مجيع املدارس، ال يز         الذي ١٩٩٩القرار الوزاري لعام    

وتشري اللجنة بقلق بالغ إىل املعلومـات       . العقاب البدين ممارسة شائعة يف املؤسسات التعليمية      
واليت تفيد بأن القـانون     ) ١٤٧، الفقرة   CRC/C/EGY/3-4(الواردة يف تقرير الدولة الطرف      
وتـشعر  . دون حتمل أي مسؤولية   " العقاب البدين املعقول  "الداخلي يسمح لآلباء باستخدام     

ة كذلك بقلق عميق إزاء تقارير عن استخدام العقاب البدين، مبـا يف ذلـك اجللـد،                 اللجن
  ".لتأديبهم"واإلساءة اللفظية لألطفال يف مؤسسات رعاية األطفال 

 لتقـدمي   يف اآلونـة األخـرية    وبينما تالحظ اللجنة اإلمكانية اليت أُتيحت لألطفال          -٥٨
من خالل خطـوط املـساعدة،      اً   أيض الشكاوى ليس فقط من خالل نيابات األطفال ولكن       

والدور الذي يؤديه اجمللس القومي لألمومة والطفولة يف هذا الصدد، فإن اللجنة ال تزال قلقة               
وتعرب عن  . على عاتق منظمات اجملتمع املدين    اً  ن املسؤولية عن الرصد واملتابعة تقع أساس      أل

 مسؤولية الـسلطات البلديـة،      عدم وجود نظام للحماية الفعالة، حتت     لقلقها يف هذا الصدد     
لألطفال املعرضني للعنف واالعتداء اجلنسي واإلمهال ومن عدم وجود تقارير منتظمة عـن             

اللجنة، يف هذا الصدد، إىل إقرار الوفد بوجـود مقاومـة يف اجملتمـع              وتشري. هذه احلاالت 
حقات واإلدانات  عدد املال  لتحميل اجلناة املسؤولية، وتشعر مع ذلك بقلق بالغ إزاء حمدودية         

  .القضائية لألفراد املسؤولني عن العنف ضد األطفال يف أي بيئة من البيئات
) ٢٠١١(١٣ الطرف إىل تعليقها العـام رقـم      اللجنة، إذ تسترعي انتباه الدولة      -٥٩

بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيـع أشـكال العنـف، تكـرر توصـيتها الـسابقة              
)CRC/C/15/Add.145 ث الدولة الطرف على ما يليوحت) ٣٨، الفقرة:  

ضمان أن حتظر التشريعات احمللية صراحة مجيع أشكال العنف البـدين             )أ(  
  والنفسي ضد األطفال يف مجيع البيئات؛
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القيام حبملة توعية وطنية بشأن حظر وعدم مقبولية مجيع أشكال العنف             )ب(  
الـشكاوى علـى    ضد األطفال وكذلك متكني األطفال من الوصول إىل آليات تقـدمي            

  واسع؛ نطاق
إنشاء نظام محاية لألطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون            )ج(  

على مستوى البلديات حصلوا على تدريب متخصص يف كيفية تلقي التقـارير املتعلقـة              
بالعنف واإلساءة واإلمهال اليت يتعرض هلا األطفال ويف التعامل مع هذه احلاالت ومتابعتها     

وينبغي أن يشمل ذلك تزويـد      . الل تزويد الطفل مبا يلزمه من دعم وعالج ومحاية        من خ 
عن إحالـة الـشكاوى إىل نيابـات     األسرة بتدابري داعمة ملنع تكرار سوء املعاملة فضالً 
  .األطفال املتخصصة إلجراء حتقيقات فورية ونزيهة

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٤و ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد  (الصحة األساسية والرفاه      - واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ـ            -٦٠ لقـانون الطفـل    اً  ترحب اللجنة بتعزيز احلماية القانونية لألطفال ذوي اإلعاقـة وفق

غري أهنا تشعر بالقلق ألن التعاريف املتعلقة باإلعاقة ليست مطابقـة حـىت اآلن              . )٢٠٠٨(
تمرار أوجه التفاوت وندرة البيانات املتاحة عن األطفـال         للمعايري الدولية، مما يؤدي إىل اس     

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االخنفاض الشديد يف عدد األطفـال ذوي اإلعاقـة             . ذوي اإلعاقة 
ومما يثري قلقها بوجه خاص أن . الذين حيصلون على اخلدمات اليت تقدمها الدولة    ) يف املائة  ٤(

العام ال تشمل األطفال ذوي اإلعاقة الـذين هـم          خدمات إعادة التأهيل والتأمني الصحي      
علـى األطفـال ذوي اإلعاقـات العقليـة     اً  خارج النظام التعليمي، األمر الذي يؤثر حتديد      

وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتقـدمي خـدمات             . والشديدة واملتعددة 
اً  املراكز الـصحية منخفـض     جمتمعية، ما زال عدد القرى اليت تقدم هذه اخلدمات من خالل          

وتالحظ اللجنة إدراج التعليم الشامل كعنصر رئيسي يف اخلطة الوطنيـة إلصـالح             . للغاية
التعليم، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء العدد احملدود من املدارس يف هذا الشأن واالخنفاض الشديد               

يف التعليم مقارنة بغريهم    الذين يتمتعون باحلق    )  يف املائة  ١,١(يف عدد األطفال ذوي اإلعاقة      
  .من األطفال

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦١
ضمان مطابقة مشروع القانون املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            )أ(  

مطابقة تامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفـل، وتوصـي             
حقوق  لتعهدها الطوعي أثناء النظر يف حالة     اً  قاللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد القانون، وف      

  ؛)٢٤، ص A/HRC/WG.6/EGY/1(اإلنسان فيها يف إطار االستعراض الدوري الشامل 
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اعتماد استراتيجية وطنية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مع إيالء            )ب(  
  اهتمام خاص لألطفال، وذلك لضمان احترام االختالف وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

تعزيز توافر اخلدمات التعليمية والصحية اجملتمعية لألطفال ذوي اإلعاقة           )ج(  
وإتاحة فرص الوصول إليها، ال سيما من خالل تعزيز التعليم الشامل الذي يشجع الطفل              

 مـن  ١على االعتماد على الذات واملشاركة الفعالة يف اجملتمع مبا يتماشى مـع الفقـرة         
   من االتفاقية؛٢٣ املادة

كان وضعهم، يتمتعون، يف اً التأكد من أن مجيع األطفال ذوي اإلعاقة، أي         )د(  
 من االتفاقية، بفرص احلصول     ٢٣ من املادة    ٣ضوء التزام الدولة الطرف مبوجب الفقرة       

  على خدمات التأهيل، وزيادة نطاق تغطية مرافق التأهيل اجملتمعي يف خمتلف أحناء البلد؛
 الصحي احلايل لتغطية مجيع األطفـال وخفـض         استعراض نظام التأمني    ) ه(  

  اً؛تكلفة اخلدمات الصحية املقدمة ألشد األسر حرمان
ضمان مجع البيانات واإلحصاءات عن حالة األطفال ذوي اإلعاقة ومدى   )و(  

متتعهم حبقوقهم، وختزين تلك البيانات واإلحصاءات وحتليلها بوسـائل تـشمل قاعـدة           
  . الطفلالبيانات التابعة ملرصد حقوق

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترى اللجنة أن اعتماد خطة وطنية لتعزيز وحدات الرعاية الصحية األولية يف مجيـع                -٦٢

، واخنفاض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن ٢٠١٠يونيه /أحناء البلد حبلول حزيران
ات األطفال مـا زال     اخلامسة واألمهات، أمران إجيابيان، ولكنها تشعر بالقلق ألن معدل وفي         

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها العميق        . يف املناطق الريفية يف الدولة الطرف     اً  مرتفع
واملناطق احلضرية  ) الوجه القبلي (للتفاوت الكبري يف توفري الرعاية الصحية بني املناطق الريفية          

ـ    وتأخـذ . ، كما هو معترف به يف تقرير الدولة الطـرف         )الوجه البحري ( اً  اللجنـة علم
باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن اإلنفاق العام على القطاع الصحي سيزيد، غـري أن               
القلق يساورها ألن الرعاية الصحية قد ال تكون أولوية احلكومة وألن األنشطة األخرية الـيت       

ـ             اجمللـس  اً  أُبلغ عنها يف الردود اخلطية للدولة الطرف وَضعها ونفذها بشكل حصري تقريب
  :وتشعر اللجنة كذلك بقلق شديد إزاء ما يلي. القومي للطفولة واألمومة

  استمرار وفيات األطفال بسبب اإلسهال وأمراض اجلهاز التنفسي؛  )أ(  
  استمرار معاناة عدد كبري من األطفال من فقر الدم؛  )ب(  
  تزايد سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة؛  )ج(  
أطفال الشوارع على خدمات الرعاية الصحية اليت تديرها        صعوبة حصول     )د(  
  الدولة؛
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 يف املائة من اخلدمات الصحية املقدمة، وعـدم         ٧٠اقتصار الدولة على تغطية       ) ه(  
  لألطفال يف الدولة الطرف؛اً اعتماد أي مستشفى منذ أواخر التسعينات باعتباره مستشفى مالئم

لطبيعية احلصرية يف الدولـة الطـرف       استمرار اخنفاض معدالت الرضاعة ا      )و(  
  .وعدم ختصيص الدولة ميزانية حلماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعل من حتسني فرص احلصول على الرعاية               -٦٣
  :هلذه الغاية، مبا يلياً الصحية األولية اجليدة وإتاحتها أولوية حكومية، وتوصيها، حتقيق

  ادة خمصصات امليزانية واإلنفاق العام يف القطاع الصحي زيادة كبرية؛زي  )أ(  
حتسني نوعية التدخالت الوقائية يف جمال الرعاية الصحية األولية وتوسيع            )ب(  

نطاقها، مبا يف ذلك زيادة التغطية التطعيمية، والتدخالت املتعلقة بالتغذية وتوفري التدريب            
يض معدالت وفيـات حـديثي الـوالدة والرضـع          للموظفني الطبيني، وذلك هبدف ختف    

  ؛حيث ترتفع مستويات الفقر) الوجه القبلي(واألمهات، مع إعطاء األولوية للمناطق الريفية 
ـ   تنفيذ برنامج وزارة الصحة، الذي أشار إليه الوفد، املتعلق          )ج(    ئيتاجبعل م

  مستشفى يف الدولة الطرف مستشفيات مالئمة لألطفال؛
اعة الطبيعية من خالل برامج التوعية، مبا يف ذلك احلمالت         تشجيع الرض   )د(  

والربامج التعليمية واعتماد املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم ومراقبة الدعاية لبدائل            
  األم؛ لنب

التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمـة الـصحة             ) ه(  
  .عالهالعاملية، يف تنفيذ التوصيات الواردة أ

  صحة املراهقني    
 إجيابية إدراج رعاية صحة املراهقني يف املناهج الدراسية، وإنشاء بنظرةتالحظ اللجنة   -٦٤

عيادات املشورة للشباب على صعيد احملافظات، وتنفيذ برنامج صـحة املـراهقني التـابع              
مع ذلك،  و. للمجلس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان         

إزاء نقـص   ) ٤٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.145(من قلق   اً  تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابق     
املعلومات والبيانات املتاحة عن صحة املراهقني، وال سيما احلصول على خدمات الـصحة             

وتالحظ بقلق شديد أن غالبية الفتيات املتزوجات الاليت تتراوح أعمارهن          . اإلجنابية وتوافرها 
وتأسف اللجنة كذلك ألن الدولـة      . ال يّتبعن قط أساليب تنظيم األسرة     اً   عام ١٧ و ١٥بني  

  .الطرف مل تنفذ بعد توصيتها املتعلقة بإجراء دراسة شاملة حول صحة املراهقني
، وحتـث   )٤٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.145(تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة        -٦٥

شأن صحة املراهقني، مبا يف ذلك الصحة العقلية       الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة ب      
والصحة اإلجنابية للمراهقني، واستخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لـصياغة سياسـة            
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وتوصي اللجنة كذلك بأن تدَرج الصحة      . وبرنامج بشأن صحة املراهقني على نطاق البلد      
اجلة لزيـادة خـدمات     اإلجنابية يف املناهج الدراسية، وأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ع         

ولدى النظر يف التوصيات الـواردة   . الصحة اإلجنابية واملشورة وإعادة التأهيل للمراهقني     
أعاله، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من اليونيسيف وصندوق       

  .األمم املتحدة للسكان

  الصحة العقلية    
، )يف القاهرة (خدمات الصحة العقلية للمراهقني     تالحظ اللجنة افتتاح أول عيادة توفر         -٦٦

  .بيد أهنا تشعر بقلق بالغ ألن املشورة يف جمال الصحة العقلية تكاد تنعدم يف الدولة الطرف
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسني خدمات الصحة العقلية، وزيادة             -٦٧

 جمال الصحة العقلية املتخصـصني يف       واملؤهلني من العاملني يف   اً  جيداً  عدد املدرَّبني تدريب  
  .عالج األطفال

  املمارسات الضارة    
تقر اللجنة ببذل جهود كبرية يف التوعية على الصعيد الوطين وعلى صعيد القرى ملنع                -٦٨

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والقضاء عليه يف إطار الربنامج القـومي ملناهـضة ختـان               
رمي هذه املمارسة، غري أهنـا ال تـزال تـشعر بقلـق بـالغ               اإلناث، وتثين اللجنة على جت    

)CRC/C/15/Add.145   الاليت  البنات يف املائة من     ٦٦ (البناتإزاء ارتفاع نسبة    ) ٤٥، الفقرة 
. الاليت يتعرضن لتشويه أعـضائهن التناسـلية      )  عاماً ١٤ أعوام و  ١٠تتراوح أعمارهن بني    

 اجلرمية من العقاب، كما يتـضح مـن         واللجنة قلقة بشكل خاص من إفالت مرتكيب هذه       
مبا اخنفاض عدد حاالت إدانة األفراد الذين يقومون بعمليات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    

من قانون العقوبات، كما يساورها القلق إزاء الصلة الوثيقة بـني           اً   مكرر ٢٤٢ املادة   ينتهك
الت تشويه األعـضاء التناسـلية      وتأسف اللجنة ألن اإلبالغ عن حا     . تلك املمارسة والفقر  
  .مبوجب القانون احمللياً األنثوية ليس إلزامي

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦٩
مـن  التطبيق الصارم لتجرمي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، بوسائل           )أ(  

 جلـان   وتشجيع الناس على إبـالغ اً، جعل اإلبالغ عن هذه املمارسة الضارة إلزامي      بينها
محاية الطفل وتعزيز رصد األطباء من قبل تلك اللجان، وضمان مالحقة األطباء الـذين              

  للقانون؛اً ميارسون تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ومعاقبتهم وفق
وضع برامج التوعية لتشجيع التغيري اإلجيايب يف املعايري االجتماعية ونظم            )ب(  

ن أن تسهم يف انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية  القيم واملواقف األساسية اليت ميك   
األنثوية، واستهداف األسر والسلطات احمللية والزعماء الـدينيني واألطبـاء املمارسـني            
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وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولـة الطـرف يف          . وكذلك القضاة واملدعني العامني   
ون عمليات تشويه األعضاء    اعتماد برنامج بشأن توفري دخل بديل لألشخاص الذين ُيجر        

التناسلية األنثوية، وضمان استفادة مجيع املناطق يف الدولة الطرف من برنامج التوعية على    
  .صعيد القرى املنفذ يف إطار الربنامج القومي ملناهضة ختان اإلناث

 ٣٠٠٠وتالحظ اللجنة أن اجلهود املبذولة لكبح ومنع زواج األطفال أدت إىل إلغاء               -٧٠
، ومع ذلك يساورها قلق عميق إزاء ارتفـاع عـدد           )٢٠١٠-٢٠٠٩(يف عام واحد    زجية  

مـن  " املؤقـت "/"السياحي"حاالت الزواج املبكر للفتيات وإزاء زواج الفتيات املصريات         
وتشعر اللجنة بالقلق ألن هذه املمارسات حتدث يف املقام األول يف املناطق الريفية             . األجانب

وتالحظ اللجنة أن اللجنـة الثالثيـة       . لبغاء األطفال واالجتار هبم   الفقرية، ورمبا تكون غطاء     
بغية منعهم من تسجيل زواج األطفـال       " املأذونني"واللجان الفرعية تقوم برصد واستعراض      

ومعاقبتهم عليه، كما تالحظ وضع خط املشورة األسرية اهلاتفي، ولكنها تشعر بـالقلق ألن              
  .وبصورة شاملة ظاهرة الزواج املؤقتاً حتديدهذه التدابري غري كافية وال تستهدف 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧١
تكثيف اجلهود ملنع مجيع أشكال زواج األطفـال والقـضاء عليهـا،              )أ(  

 واتباع خطط   اً، عام ١٨سيما بفرض حظر قانوين على أي زواج بني األشخاص دون            وال
واعتماد خطة عمل ملكافحـة زواج األطفـال،        اجمللس القومي للطفولة واألمومة إلعداد      

وبتعزيز اجلهود املشتركة اليت تبذهلا وحدة مكافحة االجتار باألطفال التابعـة للمجلـس             
القومي ووكاالت إنفاذ القانون والنيابة العامة واجلهاز القضائي واجملتمع املدين لتحديـد            

  ومعاقبة األفراد الذين يزوجون األطفال أو يسهلون زواجهم؛
إىل منـع زواج  اً النظر يف تصميم برنامج داخل اجمللس يهدف خصيـص      )ب(  
  .والقضاء عليه" السياحي"/"املؤقت"األطفال 

  مستوى املعيشة    
، وبالبيان الذي   "مصر خالية من الفقر   "ترحب اللجنة باعتزام احلكومة إطالق مبادرة         -٧٢

كون مسألة ذات أولوية يف خطة      أدىل به الوفد ومفاده أن التخفيف من حدة فقر األطفال سي          
العمل الوطنية من أجل الطفل املزمع تنفيذها، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مـستوى               

ومما يبعث على القلق الشديد منو املناطق الفقـرية وتزايـد           . الفقر يف الدولة الطرف وتزايده    
اطق خمتلفة مـن الدولـة      الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني السكان الذين يعيشون يف من        

 يف املائة من الفقراء يف املناطق الريفية، كما هو مبني يف تقرير اخلـبرية      ٧٠الطرف، إذ يعيش    
املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونـة             

جنة بقلق خاص   وتشعر الل ). ٢٦، الفقرة   A/HRC/15/31/Add.3(وخدمات الصرف الصحي    
 يف املائة من مجيع األطفال يف الدولة الطرف حمرومون من املأوى أو املاء أو الصرف                ١٨ألن  
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واللجنة قلقة كذلك من الدراسـات      . الصحي، وال سيما يف املناطق الريفية يف الوجه القبلي        
 يف  ٢٣,٨طفال الذين يعيشون يف حالة من فقر الدخل إىل نسبة           ألاليت تشري إىل ارتفاع عدد ا     

 يف املائة من األطفال، الذين يعيشون يف أسر يتجاوز عـدد            ٤١، وألن   ٢٠٠٨املائة يف عام    
  .أطفاهلا ثالثة، يعانون من فقر الدخل

حتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتكثيف برناجمها الرامي إىل احلـد مـن          -٧٣
  :ف، بصفة خاصة، مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطر. الفقر، مع إعطاء األولوية لألطفال

زيادة االستحقاقات االجتماعية وحتسني خمططات الضمان االجتمـاعي          )أ(  
لألسر الفقرية كثرية األطفال ورفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي هلا لتعـادل احلـد              
األدىن لألجور، على النحو الذي حددته احملكمة الدستورية، وتركيز برامج مكافحة الفقر            

  ق الريفية؛ يف املناط
استعراض اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ التوصـيات الـيت قدمتـها               )ب(  
 ٢٠٠٩يونيـه   /املـستقلة عقـب زيارهتـا إىل الدولـة الطـرف يف حزيـران              اخلبرية

)A/HRC/15/31/Add.3 ؛)٧٠-٦٩، الفقرتان  
تقدمي معلومات يف التقرير الدوري القادم عن نتائج ذلك االسـتعراض،             )ج(  

دد بشأن مدى حتسن ظروف عيش األطفال بفضل تنفيذ توصيات اخلبرية           وتقدمي حتليل حم  
  .املستقلة املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة، وبفضل مبادرة الصندوق املتجدد

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية   - زاي  

  التوجيهالتعليم مبا يف ذلك التدريب املهين و    
ترحب اللجنة باملبادرات املؤسسية والربناجمية اليت تتخذها الدولة الطرف لتحـسني             -٧٤

متتع مجيع األطفال حبقهم يف التعليم، وخاصة اخلطة االستراتيجية لتحسني نوعيـة التعلـيم              
ومدارس " الفصل الواحد "ومبادرة تعليم البنات ومشاريع احلد من األمية وما يسمى مدارس         

ن ألوعلى الرغم من هذه اجلهود، فإن اللجنة ال تزال تـشعر بـالقلق الـشديد                ". اءاألحي"
استمرار عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية واخنفاض اإلنفاق العام على قطـاع التعلـيم             

 من  ٢٨يدميان العقبات اليت حتول دون تنفيذ املادة        )  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٢,٥(
  : على حنو ما اعترفت به الدولة الطرف وكما يتجلى فيما يلياً،ومتساوي فعاالًاً تنفيذاالتفاقية 
 التعليم، مبا يف ذلك ضـعف اهلياكـل         جودةالتحديات اليت تواجه حتسني       )أ(  

األساسية املدرسية، وشدة اكتظاظ الفصول املدرسية، وتدين معايري التدريس، األمر الـذي            
  ال املناطق الريفية واألطفال الفقراء؛على وجه اخلصوص يف أطف يؤثر
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استمرار اخنفاض مستوى التسجيل يف املدارس االبتدائية وارتفاعِ معدالت           )ب(  
االنقطاع عن الدراسة يف املرحلة الثانوية، األمر الذي يعزى يف جزء منـه إىل الفقـر، وإىل                 

طفال وظاهرة أطفال   يف انتشار عمل األ   اً   وهذان عنصران يسهمان مع    اً،العنف املدرسي أيض  
  الشوارع؛
وجود فجوات كبرية بني اجلنسني ويف الدخل وبني املناطق الريفية واحلضرية             )ج(  

   يف املائة؛٨٢ منهم البناتفيما يتعلق باألطفال الذين مل يسجَّلوا قط يف املدارس وتشكل 
وال سـيما يف صـفوف النـساء        )  يف املائة  ٢٩(ارتفاع مستويات األمية      )د(  

  ، وعدم وجود قاعدة بيانات عن األمية بني األطفال؛) يف املائة٦٩(يات الريف
عدم وجود فرص لألطفال يف املناطق الريفية للوصول إىل مؤسسات التعليم             ) ه(  

  .قبل املدرسي وغريها من مؤسسات النهوض بالطفولة املبكرة
ة لتـضمن   حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف وزيادة عدد التدابري املتخـذ            -٧٥

جلميع األطفال دون متييز الوصول إىل التعليم اجليد اجملاين واإللزامي على النحو املنصوص        
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي. عليه يف الدستور

حتقيق زيادة ملحوظة يف خمصصات امليزانية واإلنفاق العام يف جمال التعليم   )أ(  
  بالبيان األخري الصادر عن وزير املالية يف هذا الصدد؛اً االبتدائي والثانوي، تذكري

ضمان إدراج التعليم اخلاص بالنهوض بالطفولـة املبكـرة يف التعلـيم              )ب(  
ة ما قبل املدرسة يف املنـاطق       لاألساسي اإللزامي وزيادة عدد املؤسسات املخصصة ملرح      

  ية التعليم يف سن مبكرة؛الريفية ملنع االنقطاع عن الدراسة من خالل ترسيخ قيمة وأمه
 يف ذلك النظر يف الشروع يف تنفيذ برنامج مدرسة خالية من العنف، مبا              )ج(  

إجراء محالت يف هذا الصدد، باعتبار ذلك استراتيجية لضمان وجود مدارس خالية مـن              
  العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي؛

، "تمعيـة املـدارس اجمل  "مواصلة وتوسيع نطاق مبادرة تعليم البنات، و        )د(  
 مـن بينـها   ، والطرائق التعليمية املرنة األخرى، بناء على مجلة أمور          "املدارس الصغرية "و

رعاية األطفال املعرضني خلطر االنقطاع عن املـدارس        ب املتعلق ٢٠١٠نتائج برنامج عام    
ونتائج الدراسة احلالية عن االنقطاع عن املدارس يف القاهرة، باعتبار ذلك اسـتراتيجية             

  يز التحاق البنات باملدارس ومنع االنقطاع عنها؛لتعز
توسيع نطاق برنامج حتسني املدارس وتعزيز القدرات البشرية والتقنيـة            ) ه(  

واملالية لدى وزارة التعليم من أجل تنفيذ برنامج إصالح نوعية التعليم يف إطـار اهليئـة                
  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد على صعيد املراكز؛
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إدراج التثقيف على حقوق اإلنسان ومبادئ االتفاقية يف مناهج املدارس            )و(  
  هلذه الغاية؛اً االبتدائية والثانوية، وتوفري برامج تدريب املعلمني على االتفاقية حتقيق

مواصلة التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من اليونيسيف والبنـك      )ز(  
  .ات الصلةاملنظمات األخرى ذغريمها من الدويل و

 ٣٨و) د(-)ب(٣٧ و ٣٦-٣٢ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (خلاصـة   تدابري احلماية ا    - حاء  
  ) من االتفاقية٤٠ و٣٩و

  طالبو اللجوء والالجئون من األطفال    
تالحظ اللجنة أن األطفال يشكلون ما يقرب من ثلث الالجئني وطـاليب اللجـوء                -٧٦

نيني والصوماليني والعراقيني، وتأسف    الذين يعيشون يف الدولة الطرف، وغالبيتهم من السودا       
الفتقار الدولة الطرف إىل نظام وطين خاص باللجوء وعدم توفري احلماية القانونية لألطفـال              

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقـدم املـنح الدراسـية           . الداخليالالجئني يف القانون    
) ٢٤رقم   (١٩٩٢لتعليم لعام   مبرسومي وزير ا  اً  والتعليمية لألطفال الالجئني، كما حتيط علم     

، غري أهنا تشعر بقلق بالغ إزاء القيود        )٢٠٠٣(١٤٧ ومرسوم وزير الصحة رقم      ٢٠٠٠وعام  
وعلى قدم  اً  فعلي  القانونية والواقعية أمام وصول مجيع األطفال الالجئني وطاليب اللجوء وصوالً         

للجنة يف ضوء   اً  خاصاً  قيود قلق وتثري هذه ال  . املساواة إىل التعليم ونظام الرعاية الصحية العامة      
 سيئة تتفاقم، حسبما اعترفت بـه       أحوال معيشية ما يعانيه الالجئون املوجودون يف مصر من        

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء     كما  . الدولة الطرف، من جراء حظر رخص العمل على الالجئني        
وإزاء الـصعوبات   التقارير اليت تتحدث عن احتجاز أطفال غري مسجلني من طاليب اللجوء،            

  .اليت تعترض وكاالت احلماية الدولية يف الوصول إىل هؤالء األطفال
 مـن قـانون     ٥٤واً   مكرر ٧باملادتني  اً   من االتفاقية، وتذكري   ٢٢يف ضوء املادة      -٧٧

  :، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي)٢٠٠٨(الطفل 
وعلى الرعاية الصحية األوليـة     ضمان احلصول على التعليم العام اجملاين         )أ(  

والطارئة جلميع األطفال طاليب اللجوء والالجئني على قدم املساواة مع األطفال املصريني،            
مبا يف ذلك عن طريق تعديل املراسيم املذكورة أعاله الصادرة عن وزاريت التعليم والصحة         

  واعتماد قانون شامل بشأن وضع الالجئني وحقوقهم؛
تجاز أي طفل من األطفال طاليب اللجوء قط، والعمـل،          ضمان عدم اح    )ب(  
هلذه الغاية، على كفالة وصول مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني    اً  حتقيق

  دون قيد إىل أي طفل حمتجز من األطفال طاليب اللجوء؛



CRC/C/EGY/CO/3-4 

GE.11-44188 28 

ألطفـال  ل األحـوال املعيـشية  اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتحـسني      )ج(  
يب اللجوء يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك النظر يف إلغاء حظر رخص العمل              وطال الالجئني

  .على الالجئني

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
تالحظ اللجنة خطوات إجيابية تتمثل يف مواءمة قانون العمل مع اتفاقية منظمة العمل              -٧٨

، واعتماد  )٢٠٠٨(يف قانون الطفل    اً   عام ١٥، وحظر عمل األطفال دون      ١٨٢الدولية رقم   
عن الدراسات اجلارية لتحديـد       استراتيجية وطنية بشأن عمل األطفال وخطة عملها، فضالً       

نطاق عمل األطفال، غري أهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف إنفاذ القوانني وقبول اجملتمع         
هو ما يـساهم يف اسـتمرار   بوجه عام لعمل األطفال باعتباره استراتيجية للحد من الفقر، و      

  :وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي. ارتفاع عدد األطفال العاملني
هـم  اً  التقارير اليت تفيد بأن الغالبية العظمى من األطفال املستَغلني اقتصادي           )أ(  
  اً؛ عام١١دون سن 
ارتفاع معدل عمل األطفال يف الزراعة، وعدم تغطية قانون العمـل بعـد               )ب(  

  طاع الزراعة أو العمل املرتيل واألشكال األخرى من العمل يف القطاع غري الرمسي؛لق
الـذي  ) ٢٠٠٨(أوجه القصور يف حظر عمل األطفال يف قانون الطفـل             )ج(  

  يف العمل املومسي؛اً  عام١٤ و١٢يسمح بإشراك األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
مل األطفـال يف قـانون الطفـل      أوجه التفاوت بني األحكام اليت حتظر ع        )د(  

احلد األدىن لسن األطفال الستخدامهم     اً   عام ١٧ولوائحه التنفيذية اليت ختفض إىل      ) ٢٠٠٨(
يف أسوأ أشكال عمل األطفال، وال تشمل مجيع املهن اخلطرة املدرجة يف اتفاقية منظمة العمل        

  ؛١١٨/٢٠٠٣ واملرسوم الوزاري ١٨٢الدولية رقم 
 مبا يف ذلك يف العمـل       اً،ات عن األطفال املستَغلني اقتصادي    عدم وجود بيان    ) ه(  
  .املرتيل
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التـدابري الفعالـة حلظـر االسـتغالل                -٧٩

  :على ما يلياً االقتصادي لألطفال والقضاء عليه، وحتثها خصوص
 تعزيز آليات الرصد لضمان اإلنفاذ الفعال لقـانون العمـل وقـانون             )أ(  

العقوبات من حيث انطباقهما على االستغالل االقتصادي لألطفال، وذلك بوسائل تشمل           
  تعزيز دور جلان محاية الطفل ومفتشية العمل هلذا الغرض؛اً أساس

التفاقية منظمة العمل   اً  متاماً   جلعله موافق  ٢٠٠٣تعديل قانون العمل لعام       )ب(  
العمل املرتيل والعمل الزراعي ضـمن       واتفاقية حقوق الطفل، وإدراج      ١٨٢الدولية رقم   

   من قانون العمل؛٤املادة 
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لضمان تغطيتها جلميع   ) ٢٠٠٨(حتديث اللوائح التنفيذية لقانون الطفل        )ج(  
  ؛١١٨/٢٠٠٣املهن اخلطرة األربعة واألربعني املدرجة يف املرسوم الوزاري 

 باألطفـال   تعزيز برامج احلماية االجتماعية واملساعدة واإلنعاش اخلاصة        )د(  
 بزيادة املوارد البشرية والتقنية واملالية، مبا يف ذلك من خالل إنـشاء             اً،املستَغلني اقتصادي 

برنامج تدريب املدربني للتصدي لعمل األطفال يف القطاع الزراعي كما هـو مـبني يف               
  الردود اخلطية للدولة الطرف؛

بـشأن  ) ١٩٢١ (١٠التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ) ه(  
، اليت حتظر تشغيل أو عمل األطفال دون سن الرابعة عشرة           )الزراعة(احلد األدىن للسن    

  يف أي نشاط زراعي عام أو خاص؛
التماس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف يف تنفيذ            )و(  

  .التوصيات الواردة أعاله

  أطفال الشوارع    
عميق إزاء حمنة أطفال الشوارع يف الدولـة الطـرف حيـث            تشعر اللجنة بالقلق ال     -٨٠

يواجهون خطر التعرض للعنف وتعاطي املخدرات واالعتقال واالحتجاز من قبل الـشرطة             
ويساور اللجنة القلق ألن املـشاكل      . وجيَبرون على البغاء والتسول وسائر أشكال االستغالل      

الفقر املدقع والوصـم والـصورة      األساسية مثل االنقطاع عن الدراسة والتفكك األسري و       
. السلبية عن أطفال الشوارع يف اجملتمع، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم، تدمي هـذه الظـاهرة               

عـن اخلـدمات ومراكـز     وتالحظ اللجنة اجلهود املبذولة لتعزيز القدرات املؤسسية، فضالً 
الجتماعية الـيت   االستقبال اخلاصة بأطفال الشوارع، غري أهنا تأسف لقلة مؤسسات الرعاية ا          

تنفذ برامج اإلنعاش اهلادفة إىل تسهيل إعادة إدماج أطفال الشوارع وغريهـم مـن فئـات                
األطفال الضعيفة يف اجملتمع، باإلضافة إىل قلة عدد منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف جمـال          

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء التقـارير عـن            . توفري خدمات احلماية  
  .لتحديات اليت يواجهها العديد من أطفال الشوارع يف احلصول على وثائق اهلويةا

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املناسبة للحيلولة دون أن يتحول              -٨١
 الـذين   ألولئـك األطفال إىل أطفال الشوارع، وضمان احلماية واملساعدة االجتماعيـة          

  : اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يليوتوصي. يف الشوارع يعيشون أصالً
كفالة اشتمال خطة العمل الوطنية اجلديدة بشأن األطفال اجلاري وضعها            )أ(  

  اً؛على استراتيجيات مناسبة لتوفري محاية فعالة ألطفال الشوارع وكفالة إدماجهم اجتماعي
اهلوية ضمان حصول أطفال الشوارع على وثائق تسجيل املواليد ووثائق            )ب(  

عن الوصول إىل مالجئ آمنة وإىل مراكز رعايـة           والتعليم والصحة وفرص العمل فضالً    
  الطفل من أجل التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج؛
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إهناء كل حاالت اعتقال واحتجاز أطفال الشوارع، وضمان حصوهلم على            )ج(  
  ل معهم يف إطار العدالة اجلنائية؛من التعام ة بدالًياحلماية واملساعدة من الدوائر االجتماع

النظر يف التوصيات املوجهة إىل وزارة التضامن والعدالـة االجتماعيـة             )د(  
، ونـشر   ٢٠١٠أبريل  /الواردة يف دراسة التقييم املؤقت حلالة أطفال الشوارع يف نيسان         

 على  الدليل املَعد ملوظفي مؤسسات الدفاع االجتماعي املعنيني بأطفال الشوارع وتوزيعه         
  نطاق واسع؛

هلذه الغايات، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تـوفر التـدريب           اً  حتقيق  ) ه(  
املناسب واملوارد الكافية للجان محاية الطفل على مستوى احملافظات واملراكـز إلجـراء             

  رصد فعال حلالة أطفال الشوارع؛
ـ           )و(   شطة ذات  تشجيع منظمات اجملتمع املدين على املشاركة الفعلية يف األن

  .الصلة بأطفال الشوارع، بتزويدها باملوارد البشرية والتقنية واملالية

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع مستوى التحرش واإليذاء اجلنسيني اللذين تتعرض              -٨٢

ـ              ويـساور  . رأةهلما الفتيات يف الدولة الطرف، وإزاء قبول الشباب بوجه عام بالعنف ضد امل
عادة التأهيل البدين والنفسي لضحايا اإليذاء      إلاللجنة قلق شديد كذلك إزاء عدم وجود مراكز         

ويف هذا الصدد، تشاطر اللجنةُ اللجنـةَ       . واالستغالل اجلنسيني وعدم إتاحة خدمات الدعم هلم      
نات ومعلومـات   املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قلقها بشأن عدم وجود بيا            

  ).٢٣، الفقرة CEDAW/C/EGY/CO/7 (البناتضد املختلفة عن مدى انتشار أشكال العنف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع               -٨٣

أشكال التمييز ضد املرأة باعتماد قانون شامل ُيجّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف              
عنف املرتيل واالغتصاب الزوجي والعنف اجلنسي والتحرش اجلنـسي والعنـف           ذلك ال 

وحتث ). ٢٤، الفقرة   CEDAW/C/EGY/CO/7(املؤسسي واجلرائم املرتكبة باسم الشرف      
لتأهيل لاللجنة الدولة الطرف على إقامة مؤسسات الرعاية االجتماعية ومالجئ حلماية و          

تدعو كما  .  فيه اإليذاء واالستغالل اجلنسيان    البدين والنفسي لألطفال ضحايا العنف، مبا     
 أشكال العنف   حاالت وقوع مجيع  اللجنة الدولة الطرف ضمان مجع البيانات بانتظام عن         

ضد األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، واستخدام النتائج لوضع خطة عمـل وطنيـة               
ة علـى  ، مع التركيز بصفة خاص)٢٠١١-٢٠٠٥(جديدة ملناهضة العنف ضد األطفال     

  .االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي والعنف اجلنسي

  خطوط املساعدة اهلاتفية    
ترحب اللجنة بإنشاء خطوط هاتفية شىت ملساعدة األطفال، وال سيما خط املساعدة              -٨٤

، وهو خط هاتفي جماين للمساعدة الطارئة يعمل على مدار الساعة ويغطي            ١٦٠٠٠اهلاتفي  
ومع . ف، ويتلقى الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ويتابعها       مجيع أحناء الدولة الطر   
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ذلك تأسف اللجنة لوجود تقارير تشري إىل أن قلة قليلة من األطفال يستخدمون هذا اخلـط                
اً ويساور اللجنة قلق بالغ أيض. من األطفال أنفسهم   وأن معظم املكاملات ترد من البالغني بدالً      

 حالة من العنف واالعتداء يف املدارس أُبلغ عنها خلط          ٧٢أن من أصل    إزاء التقارير اليت تفيد ب    
  . فقطحتت معاقبة معتدينياملساعدة، 

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف املزيد من خطـوط املـساعدة اهلاتفيـة                -٨٥
، وتضمن أن تكون يف متناول مجيع ١٦٠٠٠لألطفال، باإلضافة إىل خط املساعدة اهلاتفي 

وتوصـي  .  واملتصلني هبا ومتاحة على مدار الـساعة ملشغلي هذه اخلطوط اً  اناألطفال وجم 
اللجنة بقوة الدولة الطرف بتوعية األطفال خبطوط املساعدة اهلاتفية املتاحة يف الـربامج             
اخلاصة بالطفل ويف املدارس، وتعزيز اخلربات يف جمال حقوق الطفـل لـدى املـوظفني               

ية، وضمان آليات فعالة لإلحالة إىل السلطات املختصة         خطوط املساعدة اهلاتف   العاملني يف 
  .الختاذ إجراءات املتابعة الالزمة، مبا يف ذلك التحقيق

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تثين اللجنة على حتول نظام قضاء األحداث يف الدولة الطرف من هنج عقايب إىل هنج                 -٨٦

وترحب، على حنو ما أوصت     ). ٢٠٠٨(لقانون الطفل املعدل    اً  قائم على حقوق الطفل وفق    
، برفع احلد األدىن لسن املـسؤولية اجلنائيـة         )٢٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.145(به من قبل    

وتالحظ اللجنة كذلك خطوة إجيابية تتمثل يف تعزيز الضمانات         .  سنة ١٢ سنوات إىل    ٧ من
اتـب النيايـة العامـة    القانونية لألطفال اجلاحنني واحلكم املتعلق بإنشاء حماكم األطفال ومك 

وتقدر اللجنة كذلك تأكيد الوفـد      ). ٢٠٠٨(املتخصصة يف شؤون الطفل يف قانون الطفل        
حظر العقوبات اجلنائية ضد األطفال دون سن اخلامسة عشرة مبوجب القانون احمللـي             اً  جمدد

  :ومع ذلك ال تزال اللجنة قلقة للغاية إزاء ما يلي)). ٢٠٠٨(قانون الطفل (
لتقدم يف إنشاء حماكم األطفال اخلاصة ومكاتب النيابة العامة املتخصصة          بطء ا   )أ(  

  يف شؤون األطفال، وعدم وجود نظام متطور من التدابري البديلة لألطفال اجلاحنني؛
 سـنة الـذين     ١٨ و ١٢ارتفاع عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          )ب(  

) ٢٠٠٨( من قانون الطفل     ١١٩ املادة   حيرمون من حريتهم أثناء التحقيق، على الرغم من أن        
  اً؛احتياطياً  سنة حبس١٥تنص على عدم حبس األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

استمرار ممارسة وضع األطفال يف احلبس االحتياطي مع الكبار يف بعـض              )ج(  
  مراكز الشرطة؛

طول مدة احلبس االحتياطي يف دور املالحظة، إذ يتراوح بني ثالث    متوسط    )د(  
سنوات يف املؤسسات املفتوحة أو شبه املفتوحة ومخس سنوات يف املؤسسات املغلقة، علـى              

، األمر الذي ميثل    )٣٣٢، الفقرة   CRC/C/EGY/3-4(النحو املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف        
  للمعايري الدولية لقضاء األحداث؛اً انتهاك

ه القـانون، أو اآلليـات      ملا ينص علي  اً  ضعف مراقبة املدعني العامني، وفق      ) ه(  
  املستقلة، ألحوال األطفال احملرومني من حريتهم؛
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عدم وجود بيانات عن األطفال احملرومني من حريتهم وعن عدد األطفـال              )و(  
  املالَحقني الذين حكمت عليهم احملاكم بالسجن؛

 احتجاز األطفال من قبل القوات العسكرية وحماكمتهم أمام حماكم عسكرية  )ز(  
عن تقارير عن أطفال حاكمتهم        مبوجب القانون العسكري، فضالً    ٢٠١١يناير  /انون الثاين منذ ك 

  .٢٠١١يناير /احملاكم العسكرية وسجنوا مع الكبار يف الفترة التالية لثورة كانون الثاين
مع اً  حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصالح نظام قضاء األحداث متشي            -٨٧

، ومع املعايري األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ملواد  االتفاقية، وال سيما ا   
واملبـادئ  ) قواعـد بـيجني   (القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث         

، وقواعد محايـة األحـداث      )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
التوجيهية للعمل املتعلق باألطفـال يف      ، ومبادئ فيينا    )قواعد هافانا (اجملردين من حريتهم    

بشأن حقوق األطفـال يف     ) ٢٠٠٧(١٠نظام العدالة اجلنائية، وتعليق اللجنة العام رقم        
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي. قضاء األحداث

وضع نظام احملاكم املتخصصة يف شؤون الطفل ومكاتب النيابة العامـة             )أ(  
) ٢٠٠٨(ن األطفال على النحو املنصوص عليه يف قـانون الطفـل            املتخصصة يف شؤو  

  وضمان فعاليتها من خالل ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة؛
ضمان عدم حرمان األطفال من احلرية إال كمالذ أخري وألقـصر مـدة            )ب(  

يلة للحرمان ممكنة من خالل وضع نظام قضاء أحداث تصاحلي يشجع على اختاذ تدابري بد      
من احلرية، مثل حتويل العقوبة أو اإلخضاع للمراقبة أو تقدمي املـشورة أو الوسـاطة أو                

 مـن   ١٠٧مع املادة   اً  اخلدمة اجملتمعية أو وقف تنفيذ األحكام، حيثما أمكن، وذلك متشي         
  ؛)٢٠٠٨(قانون الطفل 

 احلرمـان   حتديد دور جلان محاية الطفل ومتكينها فيما يتعلق بإجياد بدائل           )ج(  
  من احلرية؛

اً منتظماً  ضمان رصد األماكن اليت حيرم فيها األطفال من حريتهم رصد           )د(  
للقانون احمللي، ومن قبل املراقبني املستقلني، وضمان التحقق   اً  من قبل املدعني العامني، وفق    

  من ذلك الرصد؛
رية كفالة تسجيل مجيع األطفال احملرومني من حريتهم، واحلفاظ على س           ) ه(  

سجالهتم، وذلك لضمان وجود نظام شامل جلمع البيانات عن األطفال احملـرومني مـن              
  حريتهم، مصنفة حبسب العمر واجلنس واجلرمية؛

ضمان عدم مثول األطفال أو مالحقتهم قـط أمـام نظـام القـضاء                )و(  
 وبـاطالً اً  العسكري، واعتبار أي حكم صادر من احملاكم العسكرية يف حق األطفال الغي           

  وإعادة النظر يف قضاياهم أمام حماكم مدنية؛
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استعراض مجيع قضايا األطفال احملتجزين يف السجون العسكرية، وكفالة           )ز(  
 مـن قـانون     ١١٢فصل مجيع األطفال عن الكبار، على النحو املنصوص عليه يف املادة            

  ؛)٢٠٠٨(الطفل 
ليت وضعها فريق   االستفادة، عند االقتضاء، من أدوات املساعدة التقنية ا         )ح(  

األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، مبا يف ذلك مكتب             
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية            
حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية، والتماس املـساعدة التقنيـة يف جمـال قـضاء      

  . من أعضاء الفريقاألحداث

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
بأن تعتمد الدولة الطرف األحكام القانونية واللوائح املناسبة        اً  توصي اللجنة أيض    -٨٨

األطفال   لضمان توفري احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع األطفال الضحايا، ومنهم مثالً          
اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتـار،     ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل      

واألطفال الشهود على هذه اجلرائم، وبأن تأخذ يف االعتبار على حنو كامل مبادئ األمم              
املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها            

  .)٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - طاء  
ترحب اللجنة مبا أعلنت عنه الدولة الطرف من خطط هتدف إىل االنـضمام إىل                -٨٩

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف،       . مجيع معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     
ة حلماية مجيع األشخاص من     إلعمال حقوق الطفل، بالتصديق على االتفاقية الدولي      اً  تعزيز

االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          
والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          

أشكال التمييز  واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع         
ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري    

  .التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  - ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقـوق               -٩٠
طفل ورفاهه التابعة لالحتاد األفريقي من أجل تنفيذ االتفاقية وغريها من صكوك حقوق             ال

  .اإلنسان يف الدولة الطرف ويف غريها من الدول األفريقية األعضاء يف االحتاد األفريقي
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  املتابعة والنشر  - كاف  
 هـذه   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ            -٩١

 بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء رئاسة الدولة واجمللس األعلـى           ،كامالًاً  التوصيات تنفيذ 
جملـسي الـشورى    (جملس الدولة والربملان     و للقوات املسلحة واحملكمة الدستورية العليا    

والوزارات ذات الصلة والسلطات اإلقليمية واحمللية، وكذلك إىل جلان محايـة           ) والشعب
، للنظر فيها كما ينبغي واختاذ مزيـد مـن          احملافظات واملراكز  كل من    يدالطفل على صع  

  .اإلجراءات بشأهنا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير املوحـد            كذلك    -٩٢

اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع والردود اخلطية الـيت قدمتـها والتوصـيات             
ت الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، بلغات البلد مجيعهـا وبوسـائل           ذا) املالحظات اخلتامية (

، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات اجملتمـع        )وال تقتصر عليها  (تشمل شبكة اإلنترنت    
املدين واجلمعيات الشبابية واجلماعات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقـاش والتوعيـة            

  .باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  قبلالتقرير امل    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريريها الـدوريني املقـبلني اخلـامس                -٩٣

تدرج فيهما معلومات عـن تنفيـذ هـذه         أن   و ٢٠١٦مارس  / آذار ٢والسادس حبلول   
وتوجه اللجنة االنتباه إىل مبادئها التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير           . املالحظات اخلتامية 

 CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١اعتمدهتا يف   مبوجب املعاهدات، اليت    
وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها املقبلة ينبغي أن متتثل هلذه املبادئ التوجيهيـة             ) Corr.1و

اً وفق وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها      .  صفحة ٦٠وال يتجاوز عدد صفحاهتا     
 ويف حال تقدمي تقرير يتجاوز عدد الصفحات األقـصى،          .للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير   

 املـذكورة   للمبادئ التوجيهيـة  اً  سُيطلب إىل الدولة الطرف أن تراجعه ورمبا تعيد تقدميه وفق         
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من جانب هيئـة              . أعاله

  .ة الطرف من مراجعته وتقدميه مرة ثانيةاملعاهدة لن تكون مضمونة إذا مل تتمكن الدول
للـشروط  اً  إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفق     اً  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض      -٩٤

املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير،            
يئات معاهدات حقوق اإلنسان    وهي شروط أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان ه        
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