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  دراسة األمين العام لألمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد األطفال
   اإلجابة على االستبيان الموجه إلى الحكومات

  
   اإلطار القانوني-أوالً

  الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
      :1س

يرجى وصف أية تطورات فيما يتعلق بالعنف ضد األطفال أسفر عنها قبول بلدكم للصـكوك               
إلنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الطفل و بروتوكوليها            الدولية لحقوق ا  

و يرجـى تقـديم     . االختياران، أو برتوكول باليرمو أو الصكوك اإلقليمية لحقـوق اإلنسـان          
معلومات عن الحاالت المتعلقة بالعنف ضد األطفال التي أشارت فيها المحـاكم أو المحـاكم               

  .ير الدولية أو اإلقليمية لحقوق اإلنسانالخاصة في بلدكم إلى المعاي
    :ج

مناهضـة  ذات الصلة بحماية حقوق الطفـل و       الدولية    صدقت مصر على عدد من االتفاقيات     
    :منها ، العنف ضد األطفال

 . 1990 يوليو 6في  عليها مصر صدقت، اتفاقية حقوق الطفل 

ل واستغاللهم  بيع األطفا  التفاقية حقوق الطفل بشأن      البروتوكول االختياري  
 )2002 لسنة 104قرار رئيس الجمهورية رقم  (في البغاء والمواد الخليعة

انخراط األطفـال فـي      التفاقية حقوق الطفل بشأن      البروتوكول االختياري  
                                        )2002 لسنة 105قرار رئيس الجمهورية رقم  (النزاعات المسلحة

 المصرية، ممثلة في وزارة الدفاع، التزامها بالحد األدنـى لسـن            أعلنت الحكومة ولقد  
)  عامـاً ميالديـاًً    16(و بالحد األدنى لسن التطوع      )  عاماً ميالدياً  18(التجنيد بالقوات المسلحة    

على أن يكون التطوع بمحض االرادة وبموافقة مستنيرة من األباء أو األوصـياء القـانونيين               
 المعلومات الكاملة عن الواجبات التى تتضمنها الخدمة العسكرية         وبعد إطالع المتطوعين على   

  .  التطوعية واستناداً إلى دليل موثوق به عن سن المتطوعين
 ديسـمبر   4المؤرخة فـي    اتفاقية قمع االتجار باألشخاص و استغالل بغاء اآلخرين          •

 . 1959 يونيو 10في  عليها مصر صدقتوالتي  1949

  الوطنيـة  رغيقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة       البروتوكول الملحق باتفا   •
بشأن قمع ومكافحة االتجار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال والتي صـدقت             

 .2004 فبراير 13في  عليها مصر
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 536 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1966 العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية •
   .15/4/1982 ـ الجريدة الرسمية في 1981لسنة 

قرار رئيس   (1966 للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة   العهد الدولى    •
  ) .1981 لسنة 537الجمهورية رقم 

 ـ قـرار رئيـس الجمهورية رقم الميثاق األفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهيته •
  .2001 لسنة 33

  .1993سنة  ل356 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ميثاق حقوق الطفل العربي •
على االتفاقيات   الحكومة المصرية    تصديق، وطبقا للقانون المصري، فإن      وجدير بالذكر 

يحيلها إلى قانون واجب التطبيق ويجوز التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني وذلـك              الدولية
 من الدستور المصري فضال عن أن التمسك بتطبيق أحكامها أمام القضـاء             151إعماال للمادة   

تطبيـق  ،  بل تملك سائر المحاكم على اختالف درجاتها      ،  ني ال يقتصر على محاكم بعينها     الوط
وتفسير أحكام االتفاقيات الدولية من تلقاء نفسها ومن ثم ال تقع حاالت تطبيق االتفاقيات الدولية               

  .لحقوق اإلنسان قبل القضاء الوطني تحت حصر
المحاكم الوطنية، إال انه نظرا لضيق      ويتم اإلشارة الى هذه الصكوك كما يعتد بها أمام          

الوقت المتاح لإلجابة على هذا االستبيان، فلن يمكن فى هذه المرحلة اإلشـارة تحديـدا               
   الى عدد القضايا التى تمت إحالة المحكمة فيها الى الصكوك الدولية سالفة الذكر

  
  األحكام القانونية بشأن العنف ضد األطفال

  : 2س
 أشكال العنف ضد األطفال في دستور وتشريعات بلدكم وتشريعاته يرجى وصف كيفية تناول

  .الفرعية،   وكذلك في القانون العرفي عند االقتضاء
  :ج

  )تم تضمين اإلجابة على هذا مع اإلجابة على السؤال التالي      (
  
  : 3س

  :يرجى تقديم تفاصيل عن أية أحكام تشريعية خاصة بشأن ما يلي  
ل العنف البدني والجنسي والعقلي، واإلصابة أو األذى واإلهمال أو   الوقاية من جميع أشكا    

  المعاملة المهملة، واالعتداء الجنسي
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  حماية األطفال من جميع أشكال العنف 
  سبل االنتصاف، بما فيها التعويض، لألطفال ضحايا العنف 
  العقوبات التي تُفرض على مرتكبي العنف ضد األطفال 
    العنف وتأهيلهمإعادة إدماج األطفال ضحايا 
  )3 و 2عن سؤالي ( : ج

تناول المشرع المصري معالجة ظاهرة العنف ضد األطفال في تشريعات مختلفة وقد            
ويمكن فـي هـذا     ،  المعالجة على توفير سبل الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها         ركزت  

  :الصدد اإلشارة إلى األحكام اآلتية
  في الدستورفي الدستور: : أوالًأوالً

 الدولة حماية األمومة والطفولة ، وترعى النشء والشـباب ، وتـوفر لهـم               تكفل :  : 1010مادة  مادة  
  .الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس وفيما عـدا حالـة التلـبس ال            :  : 4141مادة  مادة  
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من                

أمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصـدر هـذا           التنقل إال ب  
  .األمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا ألحكام القانون

تجب معاملته بمـا يحفظ    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد             :  : 4242مادة  مادة  
 كما ال يجوز حجـزه      ،اعليه كرامة اإلنسان وال يجــوز إيذاؤه بدنيا أو معنوي        

أو حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السـجون، وكـل             
أو التهديد بشيء منـه     قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم            

  .يهدر وال يعول عليه
ه يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون ل                :  : 7171مادة  مادة  

حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع واالستعانة به على الوجه الذي ينظمـه              
القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم            
أمام القضاء من اإلجراء الذي قًيـد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم            

  .وجب اإلفراج حتماًبما يكفل الفصل فيه خالل مده محددة وإال 
  

  تناول العنف في التشريعات العادية و الفرعيةتناول العنف في التشريعات العادية و الفرعية: : ثانياُثانياُ
   :في التقنين المدني
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 أن شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته حياً، وهو ما يعني تقرير أهليـة              29تقرر المادة   
هـا  رالتـي يقر   الجنائية والمدنية    الطفل لتلقى الحقوق واإلفادة بأحكام الرعاية والحماية      

  .انون لكل إنسان، كما تقرر تلك المادة أن للحمل المستكن حقوقاً يعينها القانونالق
  

  ::في قانون الطفل والئحته التنفيذيةفي قانون الطفل والئحته التنفيذية
سـجلت حقـوق    )  مادة   144(  تسعة أبواب    1996 لسنة   12ينتظم قانون الطفل رقم     

ات الطفل مراعية أحكام اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر الوثـائق الدوليـة ذ             
 ورد وجـوب أن تكـون لحمايـة الطفـل           )أحكام عامـة    ( وفى الباب األول    الصلة  

ومصالحه األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهـة            
وسجلت مواد هذا الباب حقوق الطفل في النسب الصـحيح          . التي تصدرها أو تباشرها   

مما يقيم سياجاً منيعا لحمايـة الطفـل مـن          ة  واالسم والجنسية وجميع الحقوق الشرعي    
  .العنف أو الحرمان من تلك الحقوق أو الحقوق التالي ذكرها 

 أو، وينص على تجريم نشر أو عـرض         والذي يتعلق بثقافة الطفل     :  الباب السابع في  
تداول مطبوعات أو مصنفات فنية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الـدنيا أو تشـجعه              

 منه إرساء مبدأ عام تكفـل الدولـة         75 تضمن القانون في المادة      كما.على االنحراف 
بمقتضاه حماية الطفل من كل عمل من شأنه اإلضرار بصحته أو بنمـوه البـدني أو                

 .العقلي أو الروحي أو االجتماعي

، حمايته من التعرض لالنحراف     للطفل وقد تضمن    المعاملة الجنائية   : الباب الثامن في  
  .116 ، 96 وبخاصة في المادتين

كجهاز رسمي ومنسـق عـام       " المجلس القومي للطفولة واألمومة   : الباب التاسع وفي  
  ."لضمان حقوق الطفل وحمايته

 لسـنة  3452وفصَّلت الالئحة التنفيذية ـ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
  ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون الطفل وجاءت بتنظيم لحماية الطفل مـن حـاالت              1997

 ،  203كالمـادتين   ( ولو كان الخطر من جانب والديه أو أوصيائه         " التعرض للخطر   
وتحظر الالئحة توقيع عقوبة الجلد ألي سبب كان على الطفل المحكوم عليـه              ) 204

   ) 238م(في المؤسسة العقابية 
  ::في قانون العقوباتفي قانون العقوبات

 كإنسان من أهم النصوص التي يلحظ فيها عناية المشرع الجنائي بحقوق الطفل
 :وحمايته من الخطر أو الضرر ما يلي 

   .263 إلى 260تجريم إسقاط الحوامل في المواد  •
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تغليظ عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد إذا وقع على من لم يبلـغ سـت                  •
 ).268م(عشرة سنة كاملة 

تغليظ عقوبة اغتصاب اإلناث إذا وقع من أحد أصول المجني عليهـا أو مـن                •
  ) .267/2م ( ها أو مالحظتها المتولين تربيت

تجريم هتك العرض بغير قوة أو تهديد إذا وقع على طفل أو طفلة والمعاقبـة                •
إذا كان المجني عليه لم يبلـغ سبع       ) السجن المشدد   (عليه بعقـوبة الجنايـة    

م ( سنين كاملة أو كان الجاني أحد أصوله أو المتولين تربيته أو مالحظتــه              
269. (   

قة األطفـال وإخفــاء أو تغــيير نســبهم وتعريضــهم           تجـريم سـر  •
  ) 287 – 283المواد (للخطـر 

تجريم خطف األطفـال وتغليـظ العقـوبة إذا وقع الخطـف علــى أنثـى            •
   )289، 288المادة  (

إذا وقـع علـى طفــل أو       ) البلطجـة  ( تغليظ عقوبة الترويع أو التخويف       •
 ) مكرراً 375م (أنثى 

  )378/8م (  في حفظ األطفال تجريم اإلهمال •

 لمن وقع ضحية إلحـدى جـرائم         التعويض ويكفل النظام القانوني المصري    •
العنف ويجوز للمجني عليه رفع الدعوى المدنيـة أمـام المحكمـة الجنائيـة              
المختصة ويجوز له رفع دعوى مدنية مستقلة لطلب التعويض عن األضـرار            

  .الناتجة عن تلك الجرائم
  

  ::19801980 لسنة  لسنة 127127رقم رقم : : العسكرية والوطنية  العسكرية والوطنية  قانون الخدمة قانون الخدمة 
إذ يقصرهـا على من أتم . يعفى األطفـال من تكاليـف هـذه الخـدمة ومشاقهـا 

  .الثامنة عشرة 
   ) )19541954 لسنة  لسنة 394394رقم رقم : ( : ( قانون األسلحة والذخائر  قانون األسلحة والذخائر  

 سنة 21يحظـر الترخيـص بحيازة السالح أو الذخيرة أو إحرازها لمن تقل سنه عن 
  ميالدية 

   ) )19611961 لسنة  لسنة 1010رقم رقم : ( : ( قانون مكافحة الدعارة  قانون مكافحة الدعارة  
يغلظ العقوبة كلما وقعت الجريمة على طفل ، كجرائم التحريض على ارتكاب 
الفجـور أو الدعـارة أو المساعـدة على ذلك أو استغـالل بغـاء شخص أو فجوره 
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وتحريض شخص على مغادرة الجمهورية أو اصطحابه خارجها لالشتغال بالفجور أو 
  ) 6 ، 4 ، 3م . ( دعارة ال
  
  
  
  

 لسنة  لسنة 122122 معـدالً بالقانون رقـم  معـدالً بالقانون رقـم 19601960 لسنة  لسنة 182182رقـم رقـم ( ( قـانون مكافحة المخدرات قـانون مكافحة المخدرات 
19891989((  

يغلظ العقوبـة فيجعلها اإلعـدام والغرامـة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال 
( تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى جنايات المخدرات 

 ومنها جنايات شراء المخدرات أو بيعها أو نقلها أو تقديمها للتعاطى 34المبينة بالمادة 
شخصاً لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين ) وكذا إدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل 

سنة أو استخدم أحداً ممن يتولى تربيتهم أو مالحظتهم أو ممن لـه سلطة فعلية عليهم 
وجيههم وكذلك إذا وقعت الجريمة في إحدى دور التعليم أو في الجوار في رقابتهم أو ت

 المباشر لهـا ، أو إذا قـدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى مَْن لم  يبلغ
من العمر تلك السن أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش أو 

  .الترغيب أو اإلغراء أو التسهيل
  القانون العرفيل العنف في ل العنف في تناوتناو

نجد أن التشريع المصري في مجمله، عند تناوله للعنف ضد األطفال قد أخذ بكافة 
  ). مثل الدية والقصاص(األعراف الصحيحة السائدة في المجتمع المصري   

   بإعادة إدماج األطفال ضحايا العنف،أخيرا، فيما يتعلق
ة المختلفة وهي مؤسسات حكومية تهدف تقوم بهذا الدور مؤسسات الرعاية االجتماعي

لرعاية األطفال اجتماعيا، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات األهلية و 
المؤسسات الخاصة كالعيادات و المستشفيات وغيرها من مراكز تأهيل وإدماج 

  .   األطفال في خطر
  
   :4س

يع أشكال العنـف، بمـا فيهـا        يرجى تبيان ما إذا كانت أية أحكام تشريعية محددة تتناول جم          
العنف البدني والجنسي والنفسـي، واإلصـابة أو األذى واإلهمـال أو المعاملـة المهملـة،           

  :واالستغالل الجنسي، ضد األطفال التي تحدث في
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  المنزل؛/إطار األسرة  •    
المدارس ودور الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل سـن الدراسـة              •

  ؛)مية، وحكومية أو خاصةسواء كانت رسمية أو غير رس(
  المدارس العسكرية؛  •    
  المؤسسات بما فيها مؤسسات الرعاية واإلقامة الداخلية والصحة   •    

  والصحة العقلية؛
  إطار إنفاذ القانون والنظام العام بما في ذلك مرافق االحتجاز أو   •    

  السجون؛
 األحياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلـك فـي المنـاطق             •

  الريفية؛
  ؛)الرسمية وغير الرسمية(أماكن العمل   •    
  .الرياضة والمرافق الرياضية  •    

  : ج
، حيث أن النظـام القـانوني        )2س( لإلجابة على هذا السؤال رجاء الرجوع إلجابة        

المصري ال يشمل تقنينا جامعا مانعا ينظم كل ما يتعلق بوقاية وحماية األطفال من العنف فـي                 
يوفر المشرع المصري الحماية القانونية عن طريق الكثيـر         نقيض،  على ال ،  نماتشريع واحد وإ  

فعلى سبيل المثال، لم يوفر المشـرع المصـري         .  من النصوص التي وردت في قوانين عدة      
حماية قانونية مستقلة لألطفال ضحايا العنف في الرياضة والمرافق الرياضية أو في المدارس             

السـالف  ،  سمية كل على حدة، وإنما تحمي النصوص القانونيـة        العسكرية أو أماكن العمل الر    
األطفال من العنف الواقع عليهم عموما وفي أي مكـان دون           ،   )2س( اإلشارة إليها في إجابة     

بعبارة أخرى، ال توجد نصوص مستقلة لحماية األطفال من العنف في كـل حالـة               أي  . تحديد
  .إجماليةعلى حدة وإنما تحميهم بصورة 

  :: ) )20032003 لسنة  لسنة 1212رقم رقم ( ( العمل العمل قانون قانون 
 منه ألحكام تشغيل األطفال ، وحظر هذا التشـغيل قبـل            103 – 98وقد أفرد المواد    

بلوغ الطفل سن إتمام التعليم األساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر وأجـاز تدريبـه           
متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ـ وحظر تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات يوميـاً    

فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل فى مجمــوعها عن ساعة واحدة             يتخللها  
بحيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيله سـاعات عمـل             
إضافية أو تشغيله في أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية أو تشغيله بين الساعة             

  .السابعة مساء والسابعة صباحاً 
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إلشارة الى انه بعد صدور قرار زيادة سنة ساسة الى مرحلة التعليم االبتدائي،             وتجدر ا 
يصبح سن إتمام التعليم األساسي خمسة عشر عاما وهو ما يتفق والحد األدنـى لسـن                

  .138تشغيل األطفال والذي تحدده اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  

  
  

  : قانوني اإلجراءات الجنائية وتنظيم السجون
  ما نص عليه لحماية حقوق األحداث في هذين القانونين وم

حماية مصلحة الحدث المجني عليه في جرائم الشكوى واإلدعاء بالحقوق المدنيـة             •
  ).ج. أ253، 252ج، . أ5م (

 ) .ج . أ365م ( حماية المجني عليهم األطفال في كل جناية أو جنحة  •

ـغ ثمانـي عشـرة سـنة     حظـر التنفـيذ باإلكـراه البدني علـى مـن لـم يبل        •
 ) . من قانون الطفل 139 –ج . أ512م (

  
  :5س

يرجى بيان ما إذا كان العقاب البدني لألطفال في أي بيئة، بما في ذلك في األسرة، محظـوراً            
ويرجى تقديم تفاصيل عن أية جهات متاحة للدفاع أمـام          . حظراً صريحاً في نظامكم القانوني    

ويرجى تقـديم   . اً بدنياً على األطفال، بما في ذلك في األسرة        المحاكم عن الذين يوقعون عقاب    
معلومات عن الجزاءات المطبقة على أولئك الذين يوقعون عقاباً بدنياً على األطفال، بما فـي               

  .ذلك في األسرة
  :ج

  .اإلجابة على هذا السؤال تقتضي تحديد المقصود بالعقوبة البدنية على وجه الدقة
وإن كـان     .ه الخصوص بحظر ضرب األطفال داخـل األسـرة        ال ينص القانون على وج    

 مبـدأ عـام   ي  رس قد أ  75 في المادة    1996 لسنة   12المشرع المصري في قانون الطفل رقم       
عمل من شأنه اإلضرار بصحته أو نموه البـدني أو          أي  حماية الطفل من     تكفل الدولة بمقتضاه  

  .العقلي أو الروحي أو االجتماعي
داء البدني على األطفال يشكل جريمة وفقاً للقواعد العامـة فـي            وعالوة على أن االعت   

وقد صـدر   .  في إطار األسرة أو المدرسة     قد تم    قانون العقوبات بما في ذلك إذا كان االعتداء       
 بشأن  10/9/1998بتاريخ  ) 515(، وهو القرار رقم     قرار وزاري بمنع العقاب البدني فى المدارس      

 وتحديد وسائل العقاب بعيداً عـن العنـف،         الطالبييل لجان للسلوك    تقويم سلوك الطالب، وذلك بتشك    
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 بمنع العنـف    17/11/1998بتاريخ  ) 591(ثم أعقبه قرار آخر رقم      . وكذلك استحداث وسائل للثواب   
حظـراً  ، على أي وجه أو بأي وسيلة،        وذلك بحظر إيذاء الطالب بدنياً بالضرب     في المدارس صراحة    

  .ى مراحل التعليم الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص في جميع المدارس حتمطلقاً
  
  
  
  
  

   6س
أو باإلعـدام   /يرجى تقديم معلومات عما إذا كان القانون الجنائي يسمح بالعقـاب البـدني و             

  .بوصفه حكماً قضائياً في حالة ارتكاب جرائم من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة
  :ج

، ال توقـع  )الباب الثامن (  بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا لقانون الطفل في بابه الخاص  
، ولمزيد مـن التفصـيل     السجن المؤبد،  وأعقوبة اإلعدام   ،  بأي حال من األحوال   ،  على الطفل 

نحـو  السائد يتجـه    ي  وجدير بالذكر أن االتجاه التشريع    . رجاء الرجوع إلجابة السؤال السابق    ب
  .  بصفة عامة عن المحكوم عليهم ةرفع العقوبات البد ني

  
  7س

 يرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت التشريعات تتناول صراحة ممارسة البلطجة والتحـرش             
  .الجنسي

  :   ج
تناول المشرع المصري صراحة تجريم البلطجة والتحرش الجنسي وذلـك بموجـب             
 لسـنة   6من قانون العقوبات المضافة بالقـانون رقـم         " أ  "  مكرر   375 و  مكرر 375المادتين  

 لترويع المجني عليه    تضمن تجريم استعراض القوة أو التلويح باستخدام العنف        والذي   1998
بإلحاق األذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله إذا كان من شأن ذلـك التهديـد                    

و فيما يتعلق بجـرائم التحـرش       . بإلقاء الرعب في نفسه أو تكدير أمنه أو سكنته أو طمأنينته          
  .رجاء الرجوع إلى إجابة السؤال الثاني )  االغتصاب وهتك العرض ( الجنسي

  
  :8س
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يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تُعالج بها في بلدكم الممارسات التقليدية الضـارة أو               
العنيفة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ختان اإلناث وزواج األطفـال أو جـرائم                 

  .الشرف
  :ج

   :بممارسة ختان اإلناثفيما يتعلق 
 مـن قـانون     342 ،  341،  340للمواد   يخضع التكييف القانوني لفعل ختان اإلناث       

   . والتي تختص بالجرح العمد واإلصابة العمدالعقوبات
  :بالنظر إلى فعل ختان اإلناث نجد أن هذا الفعل تتوافر فيه األركان القانونية  لجريمتين

  )242 ،241 ،240 ، 236المواد : ( تلفة جريمة الجرح بصورها المخ: أوال
  :جريمة هتك العرض: ثانيا 

 :1996 عام 261قرار وزير الصحة رقم   

يحظر إجراء عمليات   : " أنه  على 1996 لسنة   261وزير الصحة والسكان رقم     نص قرار    
 إالالختان لإلناث سواء في المستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، وال يسمح بإجرائها              

، بالمستشـفى و التوليـد    في الحاالت المرضية فقط التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء           
تطورا هاما في موقف     قد شكل    هذا القرار وبالرغم أن   . "وبناء على اقتراح الطبيب المعالج    

  .  ينفذ منها  يريد ممارسة الختانثغرة يتضمن ال أنه  ختان اإلناث، إالوزارة من قضية
 –سـوزان مبـارك     / مي للطفولة واألمومة برئاسة السيدة الفاضلة       نظم المجلس القو  

 مثـل برنـامج األمـم       رئيسة اللجنة الفنية االستشارية للمجلس مع العديد من الجهات الدولية         
اجتمـاع الخبـراء     AIDOS & No Peace Without Justiceالمتحدة اإلنمائي ومنظمتي

 28،حضـره ممثلـي     2003يونيو   فى   إلناثختان ا مناهضة  لتشريع و العربي األفريقي حول ا   
القـاهرة للتشـريع وختـان      "صدر عنه إعالن    دولة من حكوميين وممثلي المجتمع المدني و      

أوصـى بمراجعـة    تضمن خطة عمل شاملة للقضاء على عادة ختان اإلنـاث،           الذي  ،  "اإلناث
جـود نصـوص    القواعد القانونية والقرارات الوزارية الخاصة بختان اإلناث وفي حالة عدم و          

 .مع المجتمع المدنيمناقشته  فأوصي بدراسة إدخال قانون بعد نقانونية صريحة تحظر الختا

السياسات والتشريعات الخاصة بختان اإلناث من خالل       كما يعمل المجلس على تفعيل        
 1996التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتصدي للثغرة الواردة بقرار وزير الصحة لعـام              

  .حظر ممارسة األطباء لختان اإلناث داخل المستشفيات العامة والعيادات الخاصةبالمعنية و
  المجلس القومي للطفولة واألمومة–لمشروع القومي لمناهضة ختان اإلناث ا

يهدف المشروع القومي لمناهضة ختان اإلناث إلى تعبئة المجتمع، بكل فئاتـه،وتغيير             •
 يعتمد المشروع علـى  تمكـين الفتيـات          .السلوكيات بما يؤدى الى نبذ عادة الختان      
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 ن اإلناث وتعريفهن بحقوقهن، باإلضافة إلى تضمين البعـدي        نالمعرضات لمخاطر ختا  
الثقافي االجتماعي فى إطار تنفيذ منظومة تنموية متكاملة تستهدف اإلناث فـي سـن              

 . قرية خالية من ختان اإلناث فى ثالث سنوات120يستهدف المشروع إعالن  .الختان

  
  
  
 
 :مكونات المشروع •

  : يتمثل فيالمكون اإلعالمي
 )  برامج–تنويهات " (البنت مصرية"حملة :  تليفزيون •

 برنامج البنت مصرية :  اإلذاعة •

 مواد مطبوعة للتوعية والتدريب من خالل حقيبة أصدقاء البنت  •

 – أفـالم وبـرامج      – نشـرات دوريـة      –تضم مواد تعليمية    مطويات إعالمية      •
 ئطملصقات للحا

 .ركيزة االرتقاء الثقافي في المجتمع.. البنت مصرية"سلسلة ندوات  •

  
  :مكون الجمعيات األهلية والمبادرات المجتمعية والتدريب

 قرية مـن الوجـه      100 قرية منها    120إجمالي  :  النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروع      •
  .قرية من الوجه البحري 20القبلي و

 لتنفيذمناهضة الختان   عيات األهلية المحورية المعنية ب    الجمائتالف  مع   والتشبيك   التعاقد •
 .على مستوى المحافظاتاألنشطة والبرامج المناهضة للختان 

 ندوات تعليمية وثقافية    –مكون المبادرات المجتمعية يضم فصوال لمحو األمية بالقرية          •
 .ائسجد أو الكنا فصول توعية داخل المس– مؤتمرات شعبية – زيارات منزلية –

القضية من أجل تكـوين     أهمية  بمؤمن  القيادات المجتمعية والشباب ال   كوادر من   دريب  ت •
 . المحليينشبكة من الدعاة

 
 فقد حدد المشرع الحد األدنى لسـن الـزواج بالنسـبة    أما فيما يتعلق بزواج األطفال،  

عـداد  ويجرى حاليـا اإل   .للفتيات بسن ستة عشر عاماً وبالنسبة للفتيان سن ثمانية عشرة عاماً          
  . سنة أسوة بالرجال18لرفع الحد األدنى لسن زواج الفتيات الى 
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فهي ال تخضع لتنظيم قانوني خاص أو مسـتقل بهـا           أما فيما يتعلق بجرائم الشرف،      
  .وإنما تخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات المصري

  
  : 9س

العنف ضد األطفال على    يرجى تقديم معلومات عن انطباق أحكام محددة لمعالجة جميع أشكال           
. األطفال غير المواطنين وعديمي الجنسية، ومن بينهم ملتمسو اللجوء واألطفال المشـردون       

وإذا كانت ال تنطبق أحكام محددة على أولئك األطفال، يرجى تقديم تفاصـيل عـن الحمايـة                 
  .الموفرة لهم

   :ج
من بينهم ملتمسو اللجوء و      ال يوجد تنظيم خاص لحماية غير المواطنين وعديمي الجنسية، و           

و إن كانت حمايتهم تنظمها مجموعة القوانين الوطنية العادية التي تـوفر            .  األطفال المشردون 
   .   الحماية لألطفال من العنف كما قرر في اإلجابات السابقة

 تنص علـى    1996 لسنة   12و تجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة السادسة من قانون الطفل رقم             
ولـم يتضـمن القـانون      .  طفل الحق في الجنسية وفقاً ألحكام قانون الجنسية المصري         أن لكل 

أما بالنسـبة لألطفـال     . أحكاماً محددة تطبق بشأن األطفال عديمي الجنسية أو ملتمسي اللجوء         
المشردين والمعرضين لالنحراف فقد نظم قانون الطفل اتخاذ تدابير في شأنهم تشمل االختبار             

لزام بواجبات معينة أو اإليداع في إحدى مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة أو              القضائي أو اإل  
  .المستشفيات الخاصة وذلك بغرض توفير الحماية لهم

  
   :10س
يرجى تقديم معلومات عن أية فوارق في تعريف العنف واإلطار القانوني المنطبق عليه وفقاً                

  :لما يلي
  الجنسية؛أو مرتكب العنف أو ميوله /جنس الضحية و  •    
  أو مرتكب الجرم؛/سن الضحية و  •    

العالقة بين الضحية ومرتكب الجرم، بما في ذلك، على سبيل المثال،             •
الزوجية، وسـفاح   ال الحصر، قتل الرُّضع، والعنف الجنسي في إطار 

   .المحارم واالعتداء الجنسي داخل األسرة، وكذلك العقاب البدني
  :ج

صري التفرقة في جرائم العنف ضد األطفـال بحسـب جـنس             لم يتضمن النظام الجنائي الم    
 وهى المتعلقة بمواقعة األنثى     سوى في حالة واحدة   الضحية أو مرتكب العنف أو ميوله الجنسية        
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 من قانون العقوبات المعاقـب عليهـا بالسـجن       267بغير رضاها المنصوص عليه في المادة       
فإذا كـان المجنـي     . ن المجني عليها أنثى   المؤبد أو المشدد إذ يشترط في هذه الجريمة أن تكو         

 من قانون العقوبات التـي تعاقـب        268عليه في جريمة االعتداء الجنسي ذكراً انطبقت المادة         
  .على هتك العرض بالقوة أو التهديد السابق عرض أحكامها

بة  من قانون العقوبات المتعلقة بهتك العرض بالقوة أو التهديد تشديد العقو           268تضمنت المادة   
 الخاصة بهتك العـرض  269كما تضمنت المادة  عاما عشرةة إذا كان المجني عليه لم يبلغ ست     

  .بدون قوة أو تهديد تشديد العقوبة إذا كان سن المجني عليه دون السابعة
 المتعلقة بالعنف الجنسي من 269 ن 268 ن 267شددت نصوص قانون العقوبات أرقام 

المجني عليه أو المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن له العقوبة إذا كان الفاعل من أصول 
  .سلطة عليه أو كان خادماً باألجر عنده

  
  :11س
يرجى تقديم معلومات عن أي مراجعة شاملة جرت مؤخراً لإلطار القانوني بهدف التصـدي               

  .للعنف ضد األطفال
  :ج

العدل، النظر في جميع     المجلس القومي للطفولة واألمومة ووزارة       نيعاون ب بالت،  تجري اآلن 
إدخال تفصيالت أكثر شموال على بنودها المختلفة       إطار  التشريعات الخاصة بالطفولة وذلك في      

  . بما في ذلك النصوص القانونية التي توفر الحماية لألطفال من العنف
  
  :12س

يرجى تقديم معلومات عن أية دراسات ومسوح ُأجريت بغية تقييم أثـر التـدابير القانونيـة                
  .للتصدي للعنف ضد األطفال

  :ج
حـول الحمايـة    ،  وزارة العـدل الفرنسـية     بالتعاون مع ،  وزارة العدل ندوة موسعة    ُعقدت   

تناولت موضوعات عديدة من بينها توفير الحماية القانونية والقضـائية          حيث  القضائية للطفل،   
   : مقترحة منها ما يليتوصيات بعدة لندوةخرجت الألطفال و

 القتل العمد إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة لتكون السـجن      تشديد عقوبة  .1
  المؤبد 

تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة إذا كان المجني عليه لم يبلغ                .2
  .من العمر ثماني عشرة سنة لتكون السجن المشدد أو السجن
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ذا كان المجني عليه لم يبلغ      عاهة مستديمة إ  إحداث  تشديد عقوبة الضرب المفضي إلى       .3
  .من العمر ثماني عشرة سنة لتكون السجن المشدد من ثالث إلى عشر سنين

تشديد عقوبة االحتجاز دون وجه حق إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة لتكـون                .4
  .هاالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن ألف جني

ك التوصيات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة       ويجــــرى اآلن متابعة تنفيذ تل     .5
 .واألمومة

  . الخامس و األربعين و لمزيد من التفصيل رجاء النظر في إجابة السؤال .6
  

  المحاكم المكلفة بمعالجة العنف ضد األطفال
   :13س

. يرجى تحديد دوائر السلك القضائي المكلفة في بلدكم بمهمة معالجة العنـف ضـد األطفـال             
ان ما إذا كانت محاكم األسرة أو األحداث تتحمـل مسـؤولية محـددة فـي هـذا                  ويرجى بي 
  .المضمار

   :ج
 محاكم األحداث في بابه الثامن وأختصها بـالنظر         1996 لسنه   12نظم قانون الطفل رقم        

  .دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه بإحدى الجرائم أو في حالة تعرضه لالنحراف 
تي ترتكب ضد األطفال فإن االختصاص بشأنها ينعقد بمحاكم القـانون           أما في حالة الجرائم ال    

  .العام العادية
  

  الحد األدنى للسن عند ممارسة الجنس
  
   :14س

يرجى تقديم معلومات عن أي حد أدنى للسن يشترط تشريعياً لكي تكـون الموافقـة علـى                 
النسبة للفتيات وعند   وهل هناك فارق في هذه السن ب      . ممارسة الجنس موافقة مقبولة قانوناً    

وهل تختلف هذه السن بالنسبة لمن يمارسون الجنس الغيري عـن أولئـك الـذين               . الفتيان
  .يمارسون الجنس المثلي

  :ج
 من قانون العقوبات هتك العرض بغير قوة أو تهديد لألطفال دون الثامنة             269جرمت المادة   

لممارسة الجنسية ال يعتد بـه      عشرة ومؤدى ذلك أن رضاء األطفال دون الثامنة عشرة على ا          
  . وال يعول عليه 
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و قد حدد القانون السن     .وفي المجتمع المصري ال يقبل ممارسة الجنس خارج إطار الزواج         

، حيث حدد المشرع الحد األدنـى لسـن الـزواج            )8س( األدنى لعقد الزواج، كما في إجابة       
ـ         وذلـك وفقـاً    ( ــة عشرة عاما    بالنسبة للفتيات بسن ستة عشرة عاما وللذكور بسن ثمانيـ

 من الئحة المأذونين الصـادرة بقـرار   2 /33 والمادة 2000 لسنه  1 من القانون    17/1للمادة  
  .و حتى األن لم يتقدم اى شخص بطلب للزواج المثلى ).  1955 يناير 4وزير العدل في 

  
  
   :15س

  .الذكوريرجى تقديم معلومات عن الحد األدنى لسن الزواج بالنسبة لإلناث و
  :ج

  .برجاء الرجوع إلى إجابة السؤال السابق
  

  االستغالل الجنسي لألطفال
  
  :16س
يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير األخرى الرامية إلى الوقاية من االسـتغالل               

الجنسي التجاري لألطفال، بما في ذلك عن طريق البغاء واألنشطة الجنسية غير القانونيـة              
رجى تقديم تفاصيل عن وسائل ضمان عدم تجريم األطفال الذين يقعون ضـحية             وي. األخرى

كما يرجى تقديم معلومات عن التشريعات أو التدابير األخرى الراميـة إلـى             . هذا االستغالل 
  .حظر جميع أشكال بيع األطفال واالتجار بهم، بما في ذلك من جانب والديهم

   :ج
ى تجريم االستغالل الجنسي على النحو الـذي        حرص المشرع المصري منذ فترة طويلة عل      

  في شأن مكافحة الدعارة وتجريم استغالل بغاء اآلخـرين           1961لسنه  10تضمنه القانون رقم    
وقد تضمن هذا القانون المعاقبة على العديد مـن األفعـال أهمهـا             . في كافة صوره وأشكال     

اء اآلخرين بأي شكل مــــن      التحريض على ممارسة البغاء أو المعاونة عليها واستغالل بغ        
  .األشكال واإلعالن بأي طريقة من الطرق عن الدعارة أو إدارة محل لممارسة البغاء
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وأخيراً ، فقد شدد القانون العقوبة إذا كان سن المجني عليه دون السادسة عشر أو إذا                
 سـلطة   كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن لهـم               

  .عليه
  

وقد عالج قانون العقوبات سرقة األطفال و إخفائهم أو تغييـر نسـبهم أو تعريضـهم                
 كما شدد القانون العقوبة في حالة خطف الطفل األنثى في           287 إلى   283للخطر في المواد من     

  .289 و 288المادتين 
  

 الذين يقعـون     وسائل بديلة لحماية األطفال    1996 لسنة   12و كذلك كفل قانون الطفل رقم       
التـي   و ذلك من خالل بعض التدابير االحترازيـة          101ضحية لهذا االستغالل في مادته رقم       

  : نصت عليها المادة المذكورة
 .التوبيخ .1

 )لمتولي أمر الطفل .( التسليم .2

 .االلتحاق بالتدريب المهني .3

 )مثل حظر ارتياد أنواع من المحال ( اإللزام بواجبات معينة  .4

 . ئياالختبار القضا .5

 . اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية .6

 . اإليداع في أحد المستشفيات المتخصصة .7

و قد أعلنت مصر التزامها بنص البروتوكول االختياري لالتفاقية الخاصة بحظر بيـع             
األطفال و استغاللهم في البغاء و المواد اإلباحية و باتخاذ كافة التدابير التشريعية، و القضائية،               

إلدارية الالزمة و كذلك السياسات والبرامج لحماية ووقاية األطفال من كافة أشكال االستغالل             ا
  .    التجاري و  البدني و الجنسي

  
  المواد اإلباحية والمعلومات الضارة

  
  :17س

يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير األخرى لحظر إنتاج المواد اإلباحيـة التـي              
ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومـات       . طفال ولحظر حيازتها ونشرها   ُيستغل فيها األ  

  .أو تعمم عن طريق اإلنترنت/عن أية ضوابط على المواد اإلباحية التي تُنتج و
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  :18س
 يرجى تقديم معلومات عن أية تشريعات أو مبادئ توجيهية لحماية األطفال من المعلومـات              

ائط اإلعالم وشبكة اإلنترنـت وأشـرطة الفيـديو         الضارة والمواد التي تُنقل عن طريق وس      
  .واأللعاب اإللكترونية، الخ

  
      )عن السؤالين األخيرين :  (ج

 حظر نشـر أو عـرض أو        1996 لسنة   12 من قانون الطفل رقم      89تضمنت المادة   
تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا              

كمـا  . له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على االنحراف           أو تزين   
عاقبت على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن مائة جنية وال تزيد على خمسـمائة                 

  .جنية وأوجبت مصادرة المطبوعات والمصنفات الفنية المخالفة
ح لألطفال بدخول دور السينما واألماكن       من ذات القانون السما    90كما حظرت المادة    

العامة المماثلة أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً علـيهم ، كمـا حظـرت                  
 من  91اصطحاب األطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفالت ، كما أوجب المشرع في المادة              

مماثلة أن يعلنوا في مكـان      ذات القانون على مديري دور السينما وغيرها من األماكن العامة ال          
العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علـى األطفـال وأن                

  .يكون ذلك اإلعالن بطريقة واضحة 
وبالنسبة لحظر استخدام األطفال في المواد اإلباحية، فذلك يعد من قبيـل االسـتغالل              

 ) 1961 لسـنة    10رقم  ( نون الدعارة   الجنسي لألطفال الذي يجرمه المشرع المصري في قا       
وكذلك قانون الطفـل    . عندما نص على تجريم استغالل بغاء اآلخرين في كافة صوره وأشكاله          

 عندما اعتبر اتصال الطفل بأحد أعمال الدعارة وإفساد األخـالق مـن       96المصري في مادته    
  .   قبيل تعرضه لالنحراف والذي يستوجب حمايته ووقايته منه

  
  ات اإلبالغ المتعلقة بالعنف ضد األطفالالتزام
  :19س

 يرجى تقديم معلومات عن التشريعات أو اللوائح أو التوجيهات اإلدارية التي تقتضي إبـالغ              
وفـي  . الهيئات ذات الصلة عن جميع أشكال العنف ضد األطفال وإيذائهم في جميع البيئـات             

اإلبالغ يرجى تبيان ما إذا كـان       حالة وجود تشريعات أو لوائح أو توجيهات إدارية تقضي ب         
ُيشترط على جميع المواطنين اإلبالغ أم أن هذا االلتزام باإلبالغ يقع على عاتق فئات مهنيـة            
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ويرجى تقديم تفاصيل عن أية عقوبات توقَّع علـى مـن يخـالفون االلتـزام               . معينة فحسب 
  .باإلبالغ

  :ج
 على كل من 1950 لسنة 150 من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 25أوجبت المادة 

علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة أو 
وتجدر اإلشارة الى محدودية حاالت االعتداء على .إحدى مأموري الضبط القضائي عنها

لى أية ومع ذلك يبقى العمل على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بعدم التستر ع. األطفال
كما تبذل . وهو ما يتم عادة بدافع حماية للطفل من الوصمة االجتماعية, انتهاكات حال وقوعها

الجهود لتدريب مزيد من الكوادر المتعاملة مع الطفل على تأهيله نفسيا واجتماعيا حال وقوعه 
  .ضحية للعنف بأى صورة

  
  إجراءات تقديم الشكاوى

  :20س
جراءات لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد         يرجى تقديم معلومات عن أية إ      

  :األطفال التي تُرتكب في
  المنزل؛/األسرة     •    

سـواء  (المدارس ودور الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة             •
  ؛)كانت رسمية أو غير رسمية، وحكومية أو خاصة

  المدارس العسكرية؛     •    
ها والخاصة، بما فيها مرافق الرعاية واإلقامـة        المؤسسات، الحكومية من    •

  الداخلة والمرافق الصحية ومرافق الصحة العقلية؛
سياق إنفاذ القانون والنظام العام، بما في ذلك في مرافـق االحتجـاز أو                •

  السجون؛
  األحياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛  •

  ؛)لرسمية منها وغير الرسميةا(أماكن العمل      •      
  .الرياضة والمرافق الرياضية     •    

  
   :ج

وال يوجد وعى شعبي    .حاالت اإلبالغ عن وقوع حاالت العنف مازالت محدودة للغاية        
 تشجع الهيئات المختلفة المعنية بالطفولـة و األمومـة          .كاف بوسائل اإلبالغ أو تقديم الشكاوى     
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 بالعنف ضد األطفال، من ذلك وجود خط ساخن في وزارة           على اإلبالغ عن الشكاوي المتعلقة    
  .الشئون االجتماعية لألطفال لإلبالغ عن أي شكل من أشكال العنف الذي قد يتعرضون له

   
كذلك يقوم المجلس القومي للطفولة و األمومة حاليا بإنشاء خط ساخن لتلقي شـكاوي              

 1990 لسنة   150راءات الجنائية رقم     من قانون اإلج   25 المادة   وكذلك نصت . األطفال المماثلة 
والتي أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبادر باإلبالغ عنها ويشمل ذلك حق األطفال                
أو األشخاص الذين ينوبون عنهم في اإلبالغ عن الجرائم التي يتعرض لها األطفال ولم يضـع                

راً إلمكانية تقديمها من كافـة      القانون قيوداً أو يرسم إجراءات خاصة لتقديم هذه الشكاوى تيسي         
  .المواطنين
  

 على كـل    1950 لسنة   150 من قانون اإلجراءات الجنائية رقم       26كما أوجبت المادة    
من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو أثناء تأدية عمله أو تأدية عملـه                  

 العامة رفع الدعوى عنهـا بغيـر        أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة         
شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مـأمور مـن  مـأموري الضـبط                    

  .القضائي
  
   :21س

يرجى تبيان ما إذا كان بمقدور األطفال أو األشخاص الذين ينوبون عنهم االستفادة من هـذه   
ونية متوافرة لتسهيل تقديم الشـكاوى،  كما يرجى تبيان ما إذا كانت المعونة القان . اإلجراءات

  .وكذلك الظروف التي تُتاح فيها المعونة القانونية
  :ج

  .برجاء الرجوع إلى إجابة السؤال السابق
  
  :22س

يرجى وصف الخطوات التي تم اتخاذها للتوعية بإمكانية تقديم شكاوى بشأن العنـف ضـد               
  .األطفال

  
  :ج
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ال من خالل أجهزة اإلعالم المسـموعة والمرئيـة         تتم التوعية بشأن جرائم العنف ضد األطف      
والمراكز المتخصصة إضافة إلى النشرات الدورية التي يتم توزيعها على كافـة المؤسسـات              

  .المعنية
  
  :23س

 يرجى تقديم معلومات عن أية قواعد إجرائية أو إثباتية قد تنطبق على رفع الدعاوى فيمـا                
  .يتعلق بالعنف ضد األطفال

  :ج
ام أنه تنطبق القواعد اإلجرائية و االثباتية العادية المطبقة على العامـة و التـي               األصل الع 

تعطي لكل من بلغ خمس عشرة سنة ميالدية كاملة أهلية التقاضي و رفع الـدعاوى مـا لـم                   
و هو شرط أشترطه القـانون      ( يشترط القانون رفعها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة          

  ).  االستئناف العالي و النقض فقط دون محاكم األحداث أمام محاكم الجنايات و
 لسـنة   150 من قانون اإلجراءات الجنائيـة رقـم         5و كذلك نص المشرع في المادة          

 على أنه إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة مصاباً بعاهة                 1950
انت الجريمة واقعة علـى المـال تقبـل         في عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه ، وإذا ك          

الشكوى من الوصي أو القيم و تتبع في هاتين الحالتين جميـع األحكـام المتقدمـة الخاصـة                  
  .بالشكوى

       
  :24س
مثـل  (يرجى تقديم معلومات عن النتيجة المعتادة للشكاوى المتعلقة بالعنف ضـد األطفـال               

  ).بي العنف، أو العالج األسريالتعويض، أو معاقبة مرتكبي العنف، وتأهيل مرتك
  :ج

يترتب على الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد األطفال توقيع العقوبات على مرتكبـي تلـك              
لمزيد من التفصيل برجاء الرجوع إلى      . الجرائم والحق في الحصول على التعويضات المناسبة      

  .إجابة السؤال الثاني
  
  :25س

لدعاوى القانونية التي ُيدان فيها أطفال وأحـداث  يرجى تقديم معلومات عن النتيجة المعتادة ل  
مثل السجن، أو العقوبة الجسدية، أو خدمة المجتمـع، أو تأهيـل مرتكـب              (بارتكاب العنف   

  ).العنف، أو العالج األسري
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  :ج
فيما يتعلق بالجرائم التي يدان فيها أطفال دون الخامسة عشرة فقـد فـرض المشـرع                

 من قانون الطفل، تتمثل في التوبيخ       101، في المادة    الحية اإلص المصري مجموعة من التدابير   
، التسليم ، اإللحاق بالتدريب المهني ، اإللــزام بواجبــات معينة ، االختبار القضـائي ،                

  .اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية ، اإليداع في إحدى المستشفيات المخصصة
ة عشرة فإن للمحاكم الحق في الخيـار فـي أن           أما األطفال بين الخامسة عشرة والثامن     

تطبق التدابير السابق اإلشارة إليها أو العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على أنه              
  .ال يجوز في جميع األحوال توقيع عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد

خامسة عشرة  مع األخذ في االعتبار أن هذه العقوبات التي تطبق على األحداث ما بين ال             
 1996 لسـنة      12و الثامنة عشرة عقوبات مخففة، نص عليها المشرع في قانون الطفل رقم             

بدقة، تختلف عن تلك التي توقع على البالغين الذين ارتكبـوا ذات الجـرائم باإلضـافة إلـى                  
 مـن قـانون     17 تناسبها مع سن الحدث و كذلك حق القاضي في اسـتعمال المـادة               همراعيت

  . تي تخوله تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كما هو الحال مع المتهمين البالغينالعقوبات ال
  

  ) :28باستثناء  (اإلطار المؤسسي والموارد المخصصة للتصدي للعنف ضد األطفال: ثانياً
   : 34-26األسئلة من رقم

  26 س
حـادي، أو    المستوى االت  على هناك أية سلطات أو هياكل أو آليات حكومية، بما في ذلك             هل

 تتحمـل حاليـاً     المحلـي، المقاطعات، أو المستوى البلـدي أو المسـتوى         /مستوى الواليات 
  مسؤولية التصدي للعنف ضد األطفال؟

  :ج
 ليكون المؤسسة القومية األعلـى      1989 عام   ء المجلس القومي للطفولة واألمومة    أنشي   

ييم للنشاطات الخاصة بحماية    المسئولة عن صنع السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتق       
و يعتبر المجلس الهيئة الحكومية األعلـى المعنيـة         .  وتنمية األطفال وتلبية احتياجات األمومة    

و ينسق المجلس العمـل بـين الجهـات         .  بالتأكد من تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل       
 العدلوزارات  :  طفال تشترك   فيما يتعلق بالتصدي للعنف ضد األ     و  .واآللية المعنية الحكومية  

و التى تضم اإلدارة العامة للحماية القضائية لألطفال، الداخلية، الشئون االجتماعية و القـوى              
وتلعب الجمعيات األهلية الناشطة فـى هـذا        الى جانب ذلك ينسق المجلس أيضا مع        .  العاملة

  .المجال دورا هاما فى حماية األطفال من العنف
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آليات تنسيق تتم من خالل الجان  المختلفة التى تمثل فيها الهيئات الحكوميـة              و هناك            
   .ذات الصلة بالموضوع و من ذلك األتي

من واقع المشروعات التي ينفذها سواء فـي األحيـاء المهمشـة            و قد لمس المجلس     
 الحاجة الى مزيد من التنسيق لجهود األطراف الفاعلـة        بريف مصر،      بالحضر،أو في القرى  

  .فى هذا المجال حتى تصل شبكة الحماية الى كل طفل يحتاجها
 توجيه اإلهانات اللفظية أو العنف البدني المتمثل فـي          من أكثر أشكال العنف شيوعا،    و

  . االعتداء أو االغتصاب أو التحرشبصورة أقل الضــرب واإليذاء والتعذيب، و
 مبكرال  والزواج ت من التعليم  أن حرمان البنا  يؤمن المجلس القومي للطفولة واألمومة      و

و  .  وعمالة األطفال ووجود األطفال فى الشوارع من أقصى أشـكال العنـف            ختان اإلناث    و
 الخبـراء   بالتعاون مـع  والبحث   والحوار الوطني   للنقاش اياالقضهذه  ذلك اهتم المجلس بطرح     ل

اك األطفال والشباب   وبإشرالمعنيين ورجال الدين واالجتماع وعلماء النفس واألعالم والقانون،       
هـذا  . تها والقضاء عليها  لتوصل إلى توصيات محددة لمواجه    رفع الوعي بمضارها وا    ل أنفسهم،

وتم ايضا االنتهاء   . وقد تم صياغة اإلستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع         
خـدرات، والخطـة    من المسودة الثانية للخطة القومية لحماية الشباب من مخاطر التدخين والم          

  .القومية للتصدى لعمالة األطفال والقضاء  الفوري على أسوء أشكالها
  
  27 س
 كان  إذا  ضد األطفال؟  للعنف هناك سلطة حكومية رئيسية معهود إليها بمسؤولية التصدي          هل

  .التفاصيلالجواب نعم، يرجى ِذكْر 
  :ج

  .يرجى الرجوع الى اإلجابة السابقة
  :ل عدد من البرامج منها ما يلىمن خاليتم التصدي للعنف 

يهدف هذا البرنامج إلى التعرف     :   برنامج لمحاربة ظاهرة العنف بين أطفال المدارس       •
ويعقد البرنامج فـي شـكل ورش       . على العوامل المسببة لتنامي الظاهرة بين األطفال      

عمل نظمها المجلس القومي للطفولة واألمومة لألخصائيين النفسـيين واالجتمـاعيين           
وقد تـم   ). ومدرسي التربية الرياضية وأخصائي المسرح والموسيقى والتربية الفنية         

تنفيذ البرنامج حتى اآلن على مجموعة من المدارس الثانوية بمدينة القاهرة كمرحلـة             
 .أولى على أن يتم تعميمه على مستوى الجمهورية
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 التدريب لفئـات    عقد المجلس القومي للطفولة واألمومة عددا من ورش العمل وبرامج          •
مختلفة من العاملين في األجهزة الحكومية والجمعيات األهلية المعنية بشئون األسـرة            
والطفولة، بهدف التوعية والتدريب على أساليب التنشئة السليمة، والعمل على تغييـر            

 .المعتقدات الخاطئة لدى بعض األسر

ايـة األطفـال العـاملين      وينظم المجلس القومي للطفولة واألمومة برامج لحماية ورع        •
 .وتوعية أرباب العمل بأساليب التعامل وحماية األطفال وتجنب العنف واإلساءة إليهم

 
تنظم وزارة التأمينات والشئون االجتماعية دورات تدريبية للباحثين والباحثات العاملين           •

أولياء وتعقد لقاءات بالتعاون مع الجمعيات األهلية لتوعية        . في مجال األسرة والطفولة   
 .أمور األسر بأساليب التنشئة السليمة، ولتوجيههم نحو تغيير بعض المعتقدات الخاطئة

وتسعى وزارة الشئون االجتماعية إلى حماية األطفال العاملين من اإلساءة، فتنظم مـن     •
خالل المراكز التي أنشأتها لرعاية األطفال العاملين لقاءات مع أسر األطفال وأصحاب            

 . بأساليب حماية ورعاية األطفال من أضرار العمل وإساءة المعاملةالورش للتوعية

  
 
  
  28 س

 للعنف علـى    للتصديأو بشرية محددة يخصصها بلدكم      / هناك أية موارد مالية و     هل
 وجه العموم؟

  . المخصصاتهذه كان الجواب نعم، يرجى بيان مقدار إذا
   :ج

ة للطفولة واألمومة وهى جزء مـن  تخصص الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الخطة القومي 
ونظرا لضـيق الوقـت المخصـص       . الخطة الخمسية القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية     

لإلجابة على االستبيان لن يمكن رصد كافة االعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ونذكر             
وط بها التصدي للعنف    ميزانية وزارة الداخلية وهى إحدى الجهات المن      . منها على سبيل المثال   

لـوزارة الداخليـة وحـدها      ) 2005 – 2002(وقد تضمنت الخطة الخمسـية      . ضد األطفال 
 مليار جنيه لوزارة الداخلية بهدف التصدي لظاهرة العنـف والجريمـة   3,4استثمارات قدرها  

  :وذلك في مجاالت عديدة منها قبل وقوعها واالنضباط بالشارع المصري على وجه العموم 
 1,5ة مباني للشرطة وفروعها بالمحافظات المختلفـة باسـتثمارات قـدرها            إقام •

 . مليار جنيه
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 مليون  800تطوير خدمات أجهزة األمن وتدعيم األمن الداخلي باستثمارات قدرها           •
 . جنيه

 300استكمال أكاديمية مبارك لألمن ومعاهد أمناء الشرطة باستثمارات قـدرها            •
 . جنيه

 مليون  600نية وجواز السفر الجديد باستثمارات قدرها       تطوير نظام األحوال المد    •
 . جنيه

) 2005 \ 2004( مليون جنيه لوزارة الداخليـة بخطـة         871وقد تم اعتماد نحو         
لنفس األغراض السابقة والتي تهدف جميعها إلى تدعيم قدرة وزارة الداخلية في مكافحـة           

  . شارع المصريالعنف والجريمة بكافة أنواعها وتحقيق االنضباط في ال
  
  

   :29س 
 للعنف  التصدي إلى   الراميةأو بشرية محددة لألنشطة     / يخصص بلدكم أية موارد مالية و      هل

 كان الجواب نعم، يرجـى ِذكْـر        إذا . كان الجواب نعم، يرجى ِذكْر التفاصيل      إذا ؟ضد األطفال 
  .التفاصيل

  :ج
 مليـار  3.4ت قـدرها  فيما يتعلق بمكافحـة العنف ضد األطفال فقد تضمنت  استثمارا    

جنيه لوزارة الداخلية بهدف التصدي لظاهرة العنف والجريمة قبل وقوعها واالنضباط بالشارع            
  :المصري على وجه العموم وذلك في مجاالت عديدة منها 

 1.5إقامة مباني للشرطة وفروعها بالمحافظات المختلفة باستثمارات قدرها          
 مليار جنيه 

 800وتدعيم األمن الداخلي باستثمارات قدرها      تطوير خدمات أجهزة األمن      
 مليون جنيه 

استكمال أكاديمية مباك لألمن ومعاهد أمناء الشرطة باسـتثمارات قـدرها            
  مليون جنيه 300

 600تطوير نظام األحوال المدنية وجواز السفر الجديد باستثمارات قـدرها        
 مليون جنيه  

 الداخليـة بخطـة عــام        مليون جنيه لوزارة   871وقـ د تم اعتماد نحو       
 لنفس األغراض السابقة والتي تهدف جميعها إلى تدعيم قدرة          2004/2005
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وزارة الداخلية في مكافحة العنـف والجريمـة بكافـة أنواعهـا وتحقيـق              
 .االنضباط في الشارع المصري

  
العديد مـن المشـروعات، منهـا       ) 2007 – 2002( وقد تضمنت ا الخطة الخمسية      

 مليون جنيه وما تم اعتماده      201,7لقومي للطفولة واألمومة والبالغة نحو      مشروعات المجلس ا  
 مليون جنيـه، وبعـض      31,3للمجلس من استثمارات قدرها     ) 2005 \ 2004(بخطة عام       

 مليون جنيه بالخطة الخمسـية      43,6مشروعات وزارة الشئون االجتماعية باستثمارات قدرها       
  :وهي ) 2005 \ 2004( مليون جنيه بخطة عام 9,1منها 

 مركز تكوين مهني بهدف وقاية الصبية مـن         15مشروع استكمال عدد     •
 . الجنسين من االنحراف والعنف

 مجمع دفاع اجتماعي بهدف تقـديم الرعايـة         3مشروع استكمال عدد     •
 . االجتماعية لمنع الجريمة والعنف

مشروع مبادرات الحماية االجتماعية بهدف حماية أطفال الشوارع مـن           •
  . فالعن

 مليـون جنيـه     34وبعض مشروعات وزارتي اإلعالم والثقافة باستثمارات قدرها        
  :وهي ) 2005 \ 2004( مليون جنيه بخطة عام 4,2بالخطة الخمسية منها 

 . مشروع مركز توعية الطفل بوزارة الثقافة •

  . مشروع مكاتب اإلعالم الداخلي بوزارة اإلعالم •
 التقريـر  295-292الفقرات مـن  (ين للخطربرنامج تجريبي لحماية األطفال المعرض 

   :)المصري الدوري الثاني
 مشروع تجريبي لحماية ورعاية األطفال الذين يتعرضون للخطر،         1999أقيم في عام    

بدعم من منظمة اليونيسيف في أربع مواقع بهدف توفير الحماية والرعاية المتكاملة لألطفـال              
ويتضمن المشروع مكونا أساسـيا     .  الحرمان الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال الضرر أو       

وذلـك حسـب    . يوجه لتوعية أسر األطفال ولدعم قدرتهم على تنشئة أطفالهم تنشـئة سـليمة            
  .التفصيل المبين فيما بعد

التي وضـعها المجلـس القـومي       ) 2006/2007 – 2002/2003( تضمنت الخطة الخمسية    
  . ف واإلساءة التي يقع ضحيتها أطفالللطفولة واألمومة مكونا ينشد التصدي لحاالت العن

وتشمل الخطة تصميم برامج إعالمية لتعبئة الرأي العـام، وتنظـيم دورات تدريبيـة              
ألولياء امور األطفال وللعاملين بمراكز رعاية الطفولة ومكاتب التوجيه األسـرى لتـوعيتهم             
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هود الحكومية واألهلة في    كما تتضمن الخطة التنسيق بين الج     . باألساليب السليمة لتهذيب االبناء   
  . رعاية وحماية األطفال المساء إليهم

ويجدر التنويه في هذا الصدد عن تزايد االهتمام من قبل المسـئولين والـرأي العـام                
وتظهر متابعة ما ينشر ويذاع من خالل وسائل اإلعالم المختلفـة تنـاوال             . بمشكالت الطفولة 

طفال الذين يتعرضون لظروف صعبة بما فـي        صريحا ومتعمقا، ومناقشات نقدية ألوضاع األ     
ويسهم . ذلك األطفال بال مأوى، واألطفال العاملين، وأولئك الذين يتعرضون للعنف أو اإلساءة           

  .هذا التناول في خلق مناخ صحي ينشد السعي الجاد لمعالجة المشكالت القائمة
  

   : 30س 
 من أجل أنشطة التصـدي للعنـف    دكملبل توفر الجهات المانحة الدولية أو الثنائية موارد         هل
  .بيان مقدار هذه الموارد وطريقة استخدامها يرجىكان الجواب نعم،  إذا األطفال؟ ضد
  
  :ج

نعم توفر الجهات المانحة الدولية و الثقافية موارد للتصدى للعنف ضد األطفـال بصـورة       
  : المثال مباشرة و أخرى غير مباشرة و ذلك من خالل البرامج المختلفة على سبيل 

الخطة القومية لتعليم الفتيات فى المناطق النائية والمهمشة بالتعاون مع مجموعة الدول             .1
  632000USDالمانحة ومنظمات األمم المتحدة بريادة منظمة اليونيسف 

 مجموعة  UNDPمشروع مناهضة ختان اإلناث بالتعاون مع الحكومة اإليطالية ومع           .2
 مـن الـدول   Million USD 5 .2 . وتبلغ ميزانيتهالدول المانحة ومنظمة اليونيسيف

 3Million Eurosالمانحة  

مناهضة عمالة األطفال بالتعاون مع الحكومة اإليطالية والبنك الدولي ومنظمة العمـل             .3
 الدولية

 UNFPA)( 147.461 USDالصحة اإلنجابية بالتعاون مع  .4

  
   :  31س 
 لمشكلة العنـف ضـد      التصديى من أجل     يقدم بلدكم أية مساعدات لجهود البلدان األخر       هل

 األطفال؟
  .التفاصيل كان الجواب نعم، يرجى ِذكْر إذا
  :ج
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تقدم مصر دعم و مساعدة فى صورة اإلعانات و المسـاعدات الصـحية و الغذائيـة                
:  للعديد من دول المنطقة و التى تمر بظروف صعبة و على سبيل المثـال و لـيس الحصـر                  

الى جانب ذلك توجد مشاركة فـي       . ، العراق )السودان(دارفور  ،  )فلسطين(األراضي المحتلة   
التجارب الوطنية بين بلدنا و البالد األخرى و ذلك مـن خـالل المحافـل الدوليـة و تبـادل        

  .الدراسات و الخبرات
  

  32س
 لجنـة أو أمـين مظـالم        قبيل كانت توجد في بلدكم مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، من           إذا

 الخصوص، هل لهـا أي      وجهسة تُعنى بحقوق اإلنسان للطفل على       حقوق اإلنسان، أو مؤس   
 كـان   ذا الشـكاوى؟ دور أو أي اختصاص في مجال العنف ضد األطفال، بما في ذلك تلقـي               

  .التفاصيلالجواب نعم، يرجى ِذكْر 
  :ج

تم خالل هذا العام إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان، وال يزال المجلس فى بدايـة                •
ان يكون له دورا هاما فى دعم جهود المجلس القومي للطفولة واألمومة            عمله ويتوقع   

 .لحماية األطفال من أى صورة للعنف

 .الخط الساخن للشكاوى و المقام في المجلس القومي للطفولة و األمومة •

  
  
  33س
  قضية العنف ضد األطفال؟لمعالجة) مثل اللجان الخاصة( هناك أية هياكل برلمانية معينة هل
  .التفاصيلكان الجواب نعم، يرجى ِذكْر  إذا
  :ج

  نعم يوجد هياكل برلمانية معنية مثل للجنة الشئون االجتماعية و الدينية بمجلس 
تتناول هذه اللجان كافة التشريعات و      . الشعب ، للجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى       •

هلية ومختلف  كما تلعب الجمعيات األ   .األمور الخاصة بالطفولة و منها موضوع العنف      
  عناصر المجتمع المدني دورا نشطا لكشف أشكال العنف ضد األطفال

  
  

  : 34س 
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 كان الجواب نعـم،     ذا األطفال؟ اتُّخذت أية مبادرات برلمانية مؤخراً للتصدي للعنف ضد          هل
  .التفاصيليرجى ِذكْر 

  :ج
 قانون الجنسية •

 المتزوجات من    المصريات أبناء األمهات تم تعديل قانون الجنسية لينهى  التمييز ضد         
  . وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى األبناء. أجانب

 
 قانون إنشاء محاكم األسرة •

مـن أجـل    تم إنشاء نظام محاكم األسرة، يلعب القانون فيه دورا اجتماعيا وإنسـانيا،             
وقد اهـتم   . يتوفير مناخ صديق لألم و مراعيا لظروف الطفل مع تقصير أمد التقاض           

المجلس بالتعرف على تجارب الدول التي تأخذ بهذا النظـام، وعقـد لقـاءات مـع                
إنشاء نيابة متخصصة لشئون األسرة، وإنشـاء مكاتـب         . المتخصصين في هذه الدول   

متخصصة لالستشارات األسرية والتوفيق، وعقد جلسات محاكم األسرة فـي أمـاكن            
ع ان تبدأ محاكم األسرة عملها فى الـدورة         ومن المتوق . منفصلة عن المحاكم األخرى   

   . 2004القضائية التى تبدأ فى شهر أكتوبر 
  
  
  
  
  
  

  
  :  دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد األطفال -ثالثاً

الهدف من هذا الجزء هو التماس معلومات عن أنشطة المجتمع المدني المتصلة بالعنف ضد              
  .األطفال

    :35س 
 المجتمع المدني الهامة للتصدي للعنف ضد األطفال في بلدكم، بما في            يرجى وصف مبادرات  

كالمؤسسات األكاديمية، والرابطات المهنية، واالتحـادات      (ذلك أنواع المؤسسات ذات الصلة      
النسائية، واالتحادات الطالبية، والجمعيات األهلية، والجمعيات الدينية والمجموعـات التـي           

نقابات العمال، ومنظمات أصحاب العمـل، والمنظمـات غيـر          يتزعمها األطفال والشباب، و   
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وأهم األنشطة التـي تضـطلع بهـا        ) الحكومية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الدولية     
أعمال الدعوة، والتوعية، والبحوث ، والوقاية والتأهيل ومعالجة األطفال الذين لحق بهـم             (

  ).ارداألذى بسبب العنف، وتوفير الخدمات، وتوفير المو
  
  :ج

تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدوراً هاماً لكشف حاالت العنف ضد األطفـال، كمـا              
كما . وعلى الرغم من ذلك تظل هذه الجهود قليلة       . تلعب دورا فى تأهيل األطفال ضحايا العنف      

  .الخ ...تفتقر الجمعيات األهلية آلليات حديثة لجمع البيانات والتوثيق والحصر 
  :هودات و ليس على سبيل الحصربعض أمثلة للمج

  :في مجال الدعوة و التوعية والتدريب 
إقامة منتدى إقليمي عربي للدفاع عن حقوق أطفال الشوارع بالتعاون مع اتحاد أطفال              •

 " .2004مارس " الشوارع بإنجلترا وتحت رعاية المجلس القومي للطفولة واألمومة 

م ندوة عن العنف ضد األطفال بالتعاون مع        قيام المجلس العربي للطفولة والتنمية بتنظي      •
  .2003كلية الطب جامعة اإلسكندرية 

تنفيذ ندوة للدعوة لحقوق أطفال الشوارع وعدم تعرضهم لعنـف داخـل المؤسسـات               •
اإليوائيه نفذتها شبكة عمل الجمعيات األهلية المتعاملة مع أطفال الشوارع فى مصـر             

2002.  

والتي نفذتها شبكة الجمعيـات األهليـة ألطفـال         " مرشدي الشارع الصغار    "مبادرة   •
الشوارع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي هدفت إلى تدريب كوادر مـن أطفـال              
الشوارع على كيفية نقل المعلومات الصحية والسلوكية السليمة إلى أقرانهم بالشـارع            

مات وكيفية التصدي لسوء المعاملة من قبل األفراد والتعرف علـى مصـادر الخـد             
، كذلك اإلبالغ عن حاالت العنف التي يتعرضـوا لهـا           " الحكومية واألهلية "المتاحة  
   .2003بالشارع 

  : البحوث و الدراسات 
إساءة معاملة الشـرطة    " مشاركة المجتمع المدني في إصدار كتاب يدعو إلى مناهضة           •

 .2002" المصرية لألحداث

ت جمعية قرية األمل بالتعـاون مـع        قام" فتيات الشارع األسباب والنتائج   "دراسة عن    •
 ، هدفت إلى التعـرف      AUCمركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية بالقاهرة       

على أسباب سوء معاملة األسرة المصرية للفتاة والمخاطر العديدة التى تواجهها الطفلة            
   .2003بالشارع 
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  :خدمات التأهيل لضحايا العنف 

األمومة الفتتـاح مركـز تأهيـل أمهـات الشـارع           دعم المجلس القومي للطفولة و     •
الصغيرات تابع لجمعية قرية األمل يهدف إلى حماية وتأهيل أطفال الشـارع مـن              

  .2004ضحايا االستغالل الجنسي واإلساءة البدنية 

توقيع بروتوكول بين شبكة الجمعيات األهليـة واإلدارة العامـة لمباحـث رعايـة               •
ستغلي األطفال بالشارع وتقـديمهم للعدالـة عـام         األحداث يهدف الى اإلبالغ عن م     

2001   
وعن أنشطة المجتمع المدني المتصلة بالعنف ضد األطفال توجد عدة جمعيات ومراكز تعمـل              

 :لمناهضة العنف ضد األطفال وهى

    :رابطة المرأة العربية المركزية 
  .أقامت ندوات عن العنف ضد الطفلة  •
 – الحرمان من التعلـيم      –الزواج المبكر   (نثى   أصدرت كتيبات عن حقوق الطفلة األ      •

 ) . العمل المبكر للفتيات– االغتصاب –الختان 

  
  :مركز حقوق الطفل المصري

 .القيام بحملة لحماية طفلة مصرية من أم مغربية  •

 .تبنى قضية عمالة األطفال  •

 .تبنى قضية قانون الجنسية  •

 .حمالت توعية خاصة بالحق في التعليم •

 . النزاعات المسلحة أطفال في ظل •

 .دراسات حول إعاقات الطفولة  •

 .دراسة عن اختطاف األطفال  •

  :جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان 
  .التقدم بعدد من التعديالت لقانون الطفل ألعضاء مجلس الشعب  •
  .في مصر) المرأة والطفل(تفعيل برنامج الدعم والمساعدة القانونية لالجئين  •

  :للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مركز النديم 
  .عالج ضحايا العنف من األطفال  •
  " .أطفالنا واالعتداء الجنسي"دراسة  •

  :تجمع هيئات حقوق الطفل 
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 الهيئة اإلنجيلية سيوس    – جمعية المرأة والمجتمع     – جمعية الصعيد للتنمية     –كارتياس مصر   (
 –رية العامة لحماية األطفـال باإلسـكندرية         الجمعية المص  – جمعية التنمية الصحية والبيئة      –

 جمعيـة سـالمة موسـى       – د جمعية التنمية الفكرية ببور سعي     –جمعية رجال أعمال سوهاج     
  ) .بالمنيا
  .حمالت توعية لألطفال بحقوقهم واألهالي بصفة دورية  •
 .عقد ندوات ولقاءات عن عمالة الطفل  •

  .إعداد دراسة عن العنف ضد الطفل  •
  :لمستقبل لتنمية األسرة والبيئة جمعية حواء ا

  .تفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات  •
 .رعاية الصبية العاملين بالورش  •

 مدارس نحو شخصـية متكاملـة للطفـل المرحلـة           7رفع كفاءة العملية التعليمية فى       •
 .االبتدائية 

  .دعم حقوق الفتيات  •
  :جمعية تنظيم األسرة بالقاهرة 

  . ختان البنات حلقة دراسية عن موضوع •
 .إعداد ملف يحتوى على نتائج الحلقة الدراسية الخاصة بالختان  •

  .إعداد كتيبين عن موقف الشريعة اإلسالمية والدين المسيحي من الختان  •
  :الجمعية المصرية لمبادرة المجتمع للتنمية بأسيوط 

  .تدريب مهني للفتيات  •
  :مؤسسة تنمية األسرة المصرية بأسيوط 

  .م القانوني والصحي للطفل تقديم الدع •
  :الجمعية الخيرية اإلسالمية وتنمية المجتمع بالبورة 

  .تقديم خدمات لرعاية النشء والطفولة  •
  :جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط 

  .مشروع الرعاية المتكاملة لألطفال المعوقين وأسرهم  •
  .مشروع أطفال الشوارع  •

  : درية الجمعية العامة للدفاع االجتماعي باإلسكن
  .الدفاع عن األطفال ضحايا الجريمة ورعايتهم  •

  :جمعية السكان والتنمية باإلسكندرية 
  .مشروعات لرعاية األسرة والطفولة واألمومة  •
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 .مشروعات تنمية الطفل وخاصة طفل العشوائيات  •

 .مشروع ختان اإلناث  •

 .مشروع رؤى جديدة للفتيات  •

  :جمعية السالم الخيرية بالمندرة 
  .الحد من عمالة الطفل مشروع  •
  .مشروع رعاية الطفل ما قبل المدرسة  •

  :جمعية تنظيم األسرة باإلسكندرية 
  .حمالت توعية لمناهضة ختان اإلناث  •

  : الجمعية الطبية النسائية المصرية 
  .أبحاث ميدانية عن أحوال الطفلة فى مصر من كل النواحي  •

  :الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 
  .أنشطة خاصة لتعليم الفتيات  •

  :جمعية ميرة المرأة الجديدة 
  رعاية األطفال مجهولين النسب واأليتام  •

  :مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة 
 .دراسة الوجود االجتماعي واحتياجات الحماية لألطفال العاملين بالزراعة  •

  
  
 
  
  
  
  
  

   :36س 
ه األنشطة والجهود المبذولة لتنسيق مبـادرات       يرجى تبيان الدعم الذي تقدمه حكومتكم لهذ      

  .المجتمع المدني والمبادرات الحكومية
  :ج

يتم تقديم الدعم المالي للجمعيات األهلية الراغبة فى ذلك وذلك من خالل وزارة الشئون              
االجتماعية ومن مركز خدمات الجمعيات األهلية الذي تم إنشاؤه بدعم من الوكالة األمريكيـة              
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ومـن  . ما تحصل الجمعيات األهلية على دعم كبير من الدول والمنظمات المانحـة           للتنمية، ك 
ناحيته يقوم المجلس القومي للطفولة واألمومة بتنفيذ كافة مشروعاته مـن خـالل الجمعيـات               

. األهلية ويقدم الدعم المالي الذى يساعد الجمعيات الشريكة على تنفيذ الخدمات المطلوبة منهـا   
المتاح للرد على االستبيان لن يمكن تقديم رصد دقيق لهذه المبالغ، وقـد             ونظرا لضيق الوقت    

  . يكون من األفضل الحصول عليها من الجمعيات األهلية ذاتها
التي وضعها المجلـس    ) 2006/2007 – 2002/2003(وقد تضمنت الخطة الخمسية     

ـ           ي يقـع ضـحيتها     القومي للطفولة واألمومة مكونا ينشد التصدي لحاالت العنف واإلساءة الت
  . أطفال

وتشمل الخطة تصميم برامج إعالمية لتعبئة الرأي العام، وتنظيم دورات تدريبية ألولياء            
أمور األطفال وللعاملين بمراكز رعاية الطفولة ومكاتب التوجيه األسرى لتوعيتهم باألسـاليب            

ية في رعاية وحماية    كما تتضمن الخطة التنسيق بين الجهود الحكومية و األهل        . التربوية السليمة 
  . األطفال المساء اليهم

وقد قام المجلس بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ لبرامج عديدة تسعى لحمايـة الطفـل مـن               
  :العنف واالستغالل نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

 االستراتيجية القومية لمواجهة ظاهرة األطفال بال مأوى .1

  استراتيجية لمواجهة عمل األطفال .2
  نامج مناهضة ختان اإلناثبر .3
  برنامج لخفض الطلب على التدخين والمخدرات .4
  إنشاء خط ساخن للطفل متحدى اإلعاقة .5
  مشروع رعاية وحماية الطفل متحدى اإلعاقة .6
  برنامج لمحاربة ظاهرة العنف بين أطفال المدارس .7

جهـود  والجدير بالذكر أن جميع البرامج المشار إليها سابقاًَ يتم تنفيـذها بنـاء علـى م               
تشاوري وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية والجمعيات األهلية، كما يشـارك            

  .األطفال أنفسهم فى تطبيق هذه البرامج
  
  
  : 37س

  .يرجى وصف الدور الذي تلعبه وسائط اإلعالم في التصدي للعنف ضد األطفال
  :ج
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اهيم الخاطئـة وذلـك عـن    أخذت أجهزة الدولة المختلفة على عاتقها تغيير بعض المف  
الحمالت اإلعالمية المكثفة بالتوعية من أخطار كافة األشكال التى تشـكل           :  طرق متعددة منها  

عنفاً ضد األطفال مثل ختان اإلناث ، الزواج المبكر ، إحجام بعض األسر عن تعليم الفتيات ،                 
مرية ، وقد تم االستعانة     الدفع مبكراً باألطفال لسوق العمل فى أعمال لتتناسب مع مرحلتهم الع          

  .فى هذه الحمالت برجال الدين 
 وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية والمدارس ودور العبـادة          تمت من خالل  

في هذا اإلطار تعرض وسائل األعالم المختلفة لقضايا العنف فـي المجتمـع             . واألندية العامة 
الجات درامية لموضوع العنـف مـن خـالل    وتتم مع. ولسبل التعامل القضائي والجنائي معها    

وعلى الرغم من التعاون الجيد الذي تبدهي وسـائل اإلعـالم اال ان             .قنوات التلفزيون المحلية  
الكوادر اإلعالمية تبقى بحاجة لدورات تدريبية لبناء قدراتها فى مجال حقوق الطفـل ومنهـا               

بة على ما يعرض في القنوات      جدير بالمالحظة أن عدم الرقا    . حماية الطفل من مظاهر العنف    
  .الفضائية أو عبر شبكة اإلنترنت العالمية يعرض األطفال ألشكال من العنف ال رقابة عليها

  
  : دور األطفال كأطراف فاعلة في التصدي للعنف : رابعا
   :38س 

يرجى تقديم معلومات عن إشراك األطفال واستشارتهم في عملية تصميم األنشطة وفي تنفيذ             
كما ُيرجى ذكر التفاصيل، بما     . إلى التصدي للعنف ضدهم   برامج والسياسات الرامية    ورصد ال 

  في ذلك أعمار األطفال المعنيين والتفاصيل األخرى الخاصة بهم
  :ج

ال تزال مشاركة األطفال فى هذا المجال محدودة نظرا للنظرة المجتمعية السائدة لألطفـال              
اركتهم في رسم السياسات  الرامية للتصـدي للعنـف          فإن مش . فيما يتعلق بالمسؤولية واإلرادة   

ومن ذلك  علـى سـبيل المثـال مسـاهمة           . ضدهم تتم عبر مؤسسات مختلفة وليس مباشرة      
ومشاركة األطفال في أنشطة المجلس القومي للطفولة واألمومة الرامية إلى تغيير السياسات أو             

  :تعديلها على النحو التالي
 األول لمكافحة التدخين واإلدمـان، الـذي قـام          يلقوممشاركة األطفال في المؤتمر ا     -1

المجلس القومي للطفولة واألمومة بأعداده وذلك لتبني الخطة القومية األولى لمكافحـة            
 مدرسـة حكوميـة     35شارك في هذا المؤتمر أطفال من حـوالي         . التدخين واإلدمان 

ن  شـاركوا فـي اللجـا      18- 15 طفل وطفلة مرحلة عمرية    250وصل عددهم إلى    
  .المتعددة للحد من ظاهرة التدخين السلبي وتفشي ظاهرة اإلدمان بين األطفال
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مشاركة األطفال في لجنة عمالة األطفال من األطفال العاملين فـي منـاطق القـاهرة       -2
المختلفة وذلك الشراكهم في رسم السياسات المتعلقة بالحد من ظاهرة عمالة األطفال،            

 .18-8مرحلة عمرية 

ل في لجنة تعليم الفتيات وذلك لتقييم المبـادرة وحمالتهـا المختلفـة،             مشاركة األطفا  -3
 .18-8مرحلة عمرية 

مشاركة األطفال فى وضع وصياغة ومناقشة تقرير مصر الدوري الى لجنـة األمـم               -4
وذلك من خالل عقد سلسلة من ورش العمل لألطفال فى مختلف           .المتحدة لحقوق الطفل  

 .محافظات مصر

بجماعـات دعـم حقـوق       هناك مبـادرات وأنشـطة خاصـة         و على الجانب األخر،   
 المنبثقة من محور الطفلة، إحدى محاور مشروع الدعم الفنـي           )ائتالف جمعيات أهلية  (الفتيات

 عـام الفتـاة     2003والمؤسسي لتنفيذ وثيقة مؤتمر المرأة ببكين، والتي واكبت إعـالن عـام             
تيـات والمجتمـع ككـل بمعرفـة        المصرية، حيث استهدفت هذه األنشطة رفع الوعي لدى الف        

حقوقهن القانونية والصحية واالجتماعية وممارستها والتعريف بي ومناهضـة كافـة أشـكال             
التمييز واالستغالل والعنف ضد األطفال بوجه عام والفتيات بوجه الخاص وكذلك القضاء على             

  . االتجاهات السلبية والممارسات الضارة السائدة في المجتمع
  :ائما على مشاركة األطفال فيكان المشروع ق

رصد العنف ضد األطفال وتحديدا الفتيات، اإلعالء من شأنهن،  •
تحسين نظرتهن ألنفسهن وتغيير الصورة النمطية ودعم مكانتهن 

 داخل المجتمع،

الحوار مع صانعي القرار والتنفيذيين واإلعالميين ومشاركتهم  •
  تهااآلراء والمقترحات ومناقشة أساليب وآليات مواجه

   :39س 
يرجى وصف مشاركة األطفال، إن وجدت، في وضع القواعد اإلجرائية أو اإلثباتيه الخاصـة              
المنطبقة على الدعاوى القضائية فيما يتعلق بجلسات االستماع ذات الصـلة بـالعنف ضـد               

ويرجى ذكر التفاصيل بما فيها أعمار األطفال ذوي الصلة وأيـة تفاصـيل أخـرى               . األطفال
  .عنهم
  : ج

وضع القواعد اإلجرائية أو اإلثباتيه الخاصـة المنطبقـة علـى           النسبة للمشاركة فى    ب
 توجد مشاركة مباشرة وذلك النتفاء األهلية الالزمـة لمشـاركتهم فـي              فال الدعاوى القضائية 

  . العملية التشريعية ولتطلبها الكثير من المهارات المعقدة نسبيا
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فى المشاركة فقد تكونت جماعات محلية من       أما فى اإلطار األعم لدعم حقوق األطفال        
 محافظات فـي مصـر، تـم تـدريب أعضـاء            8 سنة في    18-12الفتيات والفتيان من سن     

لرصد الجماعات على تحديد احتياجاتهم والتعبير عنها وتوجيههم في إطار خطة عمل جغرافية             
مت جماعات دعم     كما قا   . وعدم المساواة والعنف ضد األطفال وخاصة الفتيات       زأوجه التميي 

حقوق الفتيات بالتعرف على ورصد أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق األطفال والفتيات            
  . داخل األسرة والمدرسة والمجتمع

  
   :40س 

يرجى ِذكْر مقدار ونوع الموارد المتاحة لدعم مشاركة األطفال في األنشـطة الراميـة إلـى                
  .التصدي للعنف ضد األطفال

  :ج
  .أي حصر للمنح التي تتم من الجهات المانحة الدولية ليس هناك 

وأحد األمثلة على الموارد المتاحة لدعم مشاركة األطفال في األنشطة الرامية إلى 
التصدي للعنف ضد األطفال التمويل المقدم لمنظمة اليونيسف بمصر من السفارة الهولندية 

 ألف دوالر 80 حوالي - ذ وثيقة بكينلمشروع الدعم الفني والمؤسسي للجمعيات األهلية لتنفي
  : استهدف التمويل تغطية األنشطة التالية. لمدة سنة

في الثامنى محافظات لدعم التدريب واإلعداد لفريق العمل وأعضاء الجماعات  
ومساندة حقوق وقضايا الفتاة ومناهضة التمييز والعنف ضد األطفال من واقع 

 .رياالتفاقيات الدولية وقانون الطفل المص

  بالحقوق القانونية والصحية لألطفال منتديات التوعية والتعريف  

  للجماعات اجتماعات ولقاءات دورية 

 وتعبر عـن آراء      كتيبات مبسطة ومصورة للتعريف بمفاهيم العنف ورصد أشكاله        طبع
 الفتيات والفتيان سويا

  
  :  سياسات وبرامج التصدي للعنف ضد األطفال-خامساً

 لمعالجة العنف ضد األطفال هي تلك التي تتناول مختلف أشكال العنف ضـد              السياسة الشاملة 
األطفال، وتنطبق في جميع البيئات التي يحدث فيها العنف على اختالفها، وتتضمن عناصـر              
الوقاية والحماية والمساعدة الطبية والنفسية والقانونية واالجتماعيـة للضـحايا، وتأهيـل            

وتتميز هذه السياسة عن    . الت المتعلقة بمرتكبي أعمال العنف    وإعادة إدماج الضحايا، والتدخ   
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البرامج المحددة التي تتناول أنواعاً فرعية مختارة من العنف ضد األطفال أو تأثيرها علـى               
  .فئات سكانية وبيئات محددة

  
     : 41س 

ر هل لدى حكومتكم سياسة شاملة تتعلق بالعنف ضد األطفال؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكْ              
  .التفاصيل وتبيان أية أحكام خاصة بنوع الجنس تتضمنها تلك السياسة

  :ج
        سياسات وبرامج التصدي للعنف ضد األطفال

لقد كانت جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة فى مجال رعاية الطفل والحفـاظ              
ر  السـيد    اصدإعليه وحمايته من كافة األخطار التى يتعرض لها ويتجلى هذا الدور الرائد فى              

قرار سـيادته   و  المصري رعاية الطفل لحماية و األولى والثانية   وثيقتي العقد   رئيس الجمهورية   
بإنشاء المجلس القومي للطفولة واألمومة وتولى السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهوريـة             

 12الطفل  برئاسة اللجنة االستشارية العليا للمجلس والذي كان من أهم إنجازاته صدور قانون             
 والذي يتضمن توفير الحماية والرعاية للطفل منذ لحظة مولده ولحين بلوغه سـن              1996لسنة  

وقد واكب هذا االهتمام من القيادة السياسية للدولة بالطفولة اهتمام بـاقي            . الثمانية عشر عاماً    
  .كان  بهذا القطاع العريض من المجتمع والذي يقارب تعداده نصف تعداد السةأجهزة الدول
بالنسبة لوجود سياسة شاملة لمعالجة العنف ضد األطفال والتى تتنـاول مختلـف              •

أشكال العنف وتنطبق فى جميع البيئات التى يحدث فيها العنـف علـى اختالفهـا               
وتتضمن عناصر الوقاية والحمايـة والمسـاعدة الطبيـة والنفسـية والقانونيـة             

ايا والتدخالت المتعلقة بمرتكبـي  واالجتماعية للضحايا وتأهيل وإعادة إدماج الضح  
 : نفيد بأنه –أعمال العنف 

مسايرة للجهود الدولية واإلقليمية والمحلية التى بذلت فى العقود األخيـرة لتـوفير        •
أكبر قدر من الرعاية والحماية لألطفال على مستوى العالم وصدور العديـد مـن              

لدول األعضاء فى منظمـة     المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها غالبية ا       
األمم المتحدة والمعنية بالطفولة وما تبع ذلك من صدور العديد مـن التشـريعات              

 .الوطنية وما نص عليه فى دساتير دول العالم من أحكام بشأن حقوق الطفل 

  
   : 42س

هل تقدم حكومتكم أو توفر الدعم المباشر إلنجاز برامج محددة تنفذها هيئات أخرى وترمـي               
  لوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له؟إلى ا
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إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم ما هو متوافر من تقارير موجزة، أو عناوين إلكترونيـة،                
وذلك باستخدام  البيئات وأنواع العنف التي تعالجها هذه البرامج،         بشأن هذه البرامج، وتبيان   

  :هالجدول الوارد أدنا
   

  
 الجسدي

  
  

 الجنسي

  
  

 النفسي

  
  

 اإلهمال

الممارسات 
ة التقليديـــ
 الضارة

  
  

  غير ذلك
  نعم      المنزل/األسرة

       المدارس

  نعم     المؤسسات

المجتمـع  /األحياء
 المحلي

  نعم    

       أماكن العمل

  نعم     إنفاذ القانون

       غير ذلك

  
  :ج

 اإلنـاث بـالمجلس     بالنسبة للجدول  يتم من خالل المشروع القومي لمناهضة ختـان          
أهليـة  (القومي للطفولة واألمومة تنفيذ البرامج الخاصة بالمشروع مـع الهيئـات األخـرى              

لمعالجة الممارسات التقليدية الضارة داخل األسرة، وعن التقارير الموجزة فيوجـد           )  وحكومية
ـ         اعي المسح الصحي السكاني الصادر من وزراه الصحة والسكان ويوجد البحث الثقافي االجتم

وفي إطـار أبحـاث أخـرى       . الصادر من المشروع القومي لمناهضة ختان اإلناث بالمجلس       
نحـو  ) الحضر والريف (اجتماعية وصحية يوجد بعض المؤشرات الخاصة باتجاهات المجتمع         

  . ممارسة ختان اإلناث
بالنسبة لقيام الحكومة بتوفير دعم مباشر إلنجاز برامج محددة تنفيذها هيئات أخـرى             

نفيد بأن الدولة تقوم من خالل وزارة       … ى للوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له         وترم
الشئون االجتماعية بدعم كافة الجمعيات األهلية الجادة في مجال رعاية وحماية الطفولة لتوفير             
الموارد الالزمة الستمرارها في أداء رسالتها باإلضافة للتبرعات من القطاع األهلي ، وإضافة             

 ذلك تقوم الدولة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بالتوعية نحو مخاطر ظـاهرة ختـان                إلى
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اإلناث والزواج المبكر وقيام الدولة بإنشاء مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيـات الالتـي لـم                
  .يحصلن على القدر الكافي من التعليم 

 السياسة العامة للتصدي للعنـف  ومن أمثلة دعم الحكومة المباشر إلنجاز برامج محددة ولتفعيل 
  :قامت الوزارات المعنية بما يلىضد األطفال فقد 

  :وزارة الداخلية : أوالًُ  
صدور قرار السيد وزير الداخلية برفع مستوى إدارة شرطة األحداث إلـى مسـتوى              

وتختص بتطبيق كافة   ) اإلدارة العامة لمباحث رعاية األحداث    (إدارة عامة تحت مسمى     
 المعنية برعاية وحماية الطفولة في مصر مع التأكيد على البعـد االجتمـاعي              القوانين

واإلنساني  فأدائها لعملها ، عالوة علـى اسـتحداث إدارات وأقسـام بهـا لمواكبـة                 
قسم (االتجاهات الدولية والسياسات المحلية لحماية األطفال من كافة أشكال العنف مثل            

وتأكيداً على البعـد    ) .  قسم الرعاية الالحقة   – قسم االتصال والتعاون     –عمالة الطفل   
االجتماعي واإلنساني للوزارة في مجال حماية ورعاية الطفل ، أصدر السـيد وزيـر              

 :قرارات أهمها الداخلية عدة 

عدم حجز األطفال مع البالغين فى جميع المواقع الشـرطية وتـوفير             
م داخل  مكان مالئم وصحي لهم مع العمل على سرعة إنهاء إجراءاته         

 .تلك المواقع

سرعة ترحيل األطفال إلى محل إقامتهم أو أماكن إيـداعهم بوسـائل             
 .انتقال مناسبة 

صرف ثالث وجبات غذائية يوميـاً لألطفـال المحتجـزين مماثلـة             
 .للوجبات التى تصرف للمجندين بالشرطة والقوات المسلحة 

ل تنمية العنصر البشرى العامل فى مجال رعاية األحداث مـن خـال            
صقله وتأهيله للتعامل مع األطفال للحد من ظاهرة العنـف ضـدهم            
وذلك من خالل إعداد الدورات التدريبية لجميع العاملين فـى مجـال            

 .رعاية األحداث من الضباط والضابطات وباحثات الشرطة واألفراد 

 الطفل ما هو إال مجنياً عليه من ظـروف اجتماعيـة            أنالتأكيد على    
 له فيها وأن دور العاملين فى حقل رعاية األحداث          واقتصادية ال دخل  

 على ضبط الجرائم التى يرتكبها األطفال وإنما اعتبـار أن           رال يقتص 
الدور الرئيسي المنوط باإلدارة هو ضبط مستغلي ومفسدي األحـداث          
ودراسة وتحليل الظواهر السلبية التى تنتشر بيـنهم والتصـدى لهـا            
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لتى يعد من أهم روافدها ظاهرة العنف       بالتنسيق مع الجهات المعنية وا    
  .ضد األطفال بأشكاله المختلفة 

  :  وزارة العدل : ثانياً 
قامت وزارة العدل بإنشاء إدارة عامة برئاسة أحد السادة المستشارين           

اإلدارة العامة للحماية القضـائية     (مساعدي السيد وزير العدل بمسمى      
 متخصصة للتحقيـق فـي      كما أفردت السلطة القضائية نيابات    ) للطفل

جرائم األحداث إضافة إلى وجوب تضمين تشكيل محـاكم األحـداث           
لعدد أثنين من الخبراء االجتماعيين أحدهما على األقل من العنصـر           

 .النسائي

  : وزارة القوى العاملة : ثالثاً 
قامت وزارة القوى العاملة بإنشاء إدارة عامة بهـا تخـتص بالشـق              

ير المشروعة والتأكـد مـن التـزام كافـة          الخاص بعمالة األطفال غ   
المنشآت التى يعمل بها أطفال من تطبيق األحكام الخاصـة بالطفـل            

  .العامل 
 : وزارة الشئون االجتماعية : رابعاً 

تعد وزارة الشئون االجتماعية من الوزارات التي لهـا صـلة وثيقـة       
بإنشـاء اإلدارات   بالتصدي لظاهرة العنف ضد األطفال حيث قامـت         

  :لتاليةا

وهى المسئولة عن  جميع مؤسسات  :اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
  .الرعاية االجتماعية لألطفال فى مصر 

وتختص بفحص األسر التى ترغب فـى رعايـة         : إدارة األسر البديلة   
وكفالة األطفال مجهولي النسب والتأكد من قدرتهم على القيـام بهـذه            

  .ة المهمة وتنشئة الطفل تنشئة سليم
 وتتولى رعاية أسر األطفال المجـردين مـن         :إدارة الرعاية الالحقة   

حريتهم والمودعين بالمؤسسات المختلفة وكذا تـوفير فـرص عمـل           
  .لألطفال المفرج عنهم من المؤسسات اإلبداعية والعقابية 

وتقوم بتقديم أوجـه الرعايـة مـن خـالل            :إدارة األسرة والطفولة   
رة لألسر الفقيرة لتمكنها من مواجهـة       المعونات والمشروعات الصغي  

أعبا الحياة للحفاظ على أطفالها وتقليل فرص تعرضهم للعنف بكافـة           
  .أشكاله
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   :43س 
هل تقوم حكومتكم برصد تأثير هذه السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة العنف ضـد               

 األطفال؟
  :ج

رة يتم بموجبها إجراء    مهمة الرصد والمتابعة ال تزال ضعيفة وبحاجة لمؤشرات مستق        
ومن الناحية الرسمية يقوم كل جهاز حكومي برصد تأثير سياسته وبرامجـه            . الرصد والتقييم 

بمعرفته، ويسعى المجلس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي            
نتائج التقييم الـذى    و ال تتوفر تفاصيل عن      . ومنظمة اليونيسيف وضع معايير للرصد والتقييم       

  .تقوم به الوزارات او الجمعيات األهلية
  

  
  

    :44س 
هل تشارك حكومتكم في أية أنشطة منسقة على الصعيد الدولي فيما يخـص العنـف ضـد                 

  .إذا كان الجواب نعم، يرجى ِذكْر التفاصيل األطفال؟
  :ج

خـص بـالعنف    بالنسبة لمشاركة الحكومة فى أنشطة منسقة على الصعيد الدولة فيما ي          
ومنظمـة  ) اليونيسـيف ( بالتعاون مع كافة المنظمات والجمعيات الدولية        ةاألطفال  تقوم الدول   

 خاصة فيمـا    الصحة العالمية وكذا اإلقليمية للتصدى لظاهرة العنف ضد األطفال بكافة أشكاله          
ـ               .أوىيتعلق بمشاريع مكافحة ختان اإلناث ومكافحة عمالة األطفال وحل مشكلة األطفال بال م

 كمـا   .عالوة على انضمام مصر لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة            
أن مصر ممثلةَ فى السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للطفولة واألمومة عضوه              

وتشارك مصـر فـي كافـة       . فاعلة فى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وهى كذلك مقرر اللجنة         
  .لمناهضة للعنف على المستوين العربي واإلفريقياألنشطة ا

وقد شاركت مصر بوفد كبير ورفيع المستوى فى للمـؤتمر العـالمي لمناهضـة االسـتغالل                
التجاري والجنسي لألطفال والذى عقد فى يوكوهاما فى اليابان وشاركت فى المؤتمر العربـي              

فة المـؤتمرات اإلقليميـة التـى    كما شاركت فى كا  .األفريقي الذى عقد فى المغرب لإلعداد له      
  .عقدت لمناهضة العنف ضد األطفال

  
  : جمع البيانات وعمليات التحليل والبحوث : سادسا
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   : 45س 
هل ُأجريت في السنوات الخمس األخيرة أية مسوح بشأن اإليذاء أو األوبئة أو غير ذلك من                

في بلدكم؟ إذا كان الجواب     المسوح المستندة إلى السكان بشأن أية أشكال للعنف ضد األطفال           
 .نعم، يرجى ِذكْر التفاصيل أو المراجع، أو إرفاقها

  :ج
نعم أجريت بعض الدراسات واألبحاث فيما يتعلق بالعنف عامة متضمنة العنف ضـد                

 :األطفال من ذلك

مـؤتمر المركـز القـومي      (األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري         •
األوراق البحثية وردت في ثالث مجلدات      ) ة والجنائية السنوي الرابع   للبحوث االجتماعي 

2002.  
العنف في الحياة اليومية للمجتمع المصري، د أحمد زايد وآخرين، المركز القومي  •

 .2002للبحوث االجتماعية والجنائية، 

األطفال العاملون قي الحضر، مجموعة من الباحثين، المركز القومي للبحوث  •
 .2000 والجنائية،االجتماعية

تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية، الدكتور أحمد عصام المليجي، المركز القومي  •
 .2000للبحوث االجتماعية والجنائية،

دور المؤسسات الرياضية الشبابية في الوقاية من اإلدمان، دكتور مسعد سيد عويس،   •
 .2002المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

غيير االجتماعي في المجتمع المصري خالل خمسين عاما، مجلدين، المركز القومي الت •
 .2003للبحوث االجتماعية والجنائية مجموعة من الباحثين، 

ظاهرة العنف داخل األسرة المصرية، الدكتور أحمد المجدوب، المركز القومي للبحوث  •
 .2003االجتماعية والجنائية، 

، المركز القومي للبحوث 2000ة من الباحثين، حق المواطن في األمن، مجموع •
 .االجتماعية والجنائية

  
   :48 و47 و 46س 
  :ج

  .  45برجاء الرجوع إلى إجابة السؤال رقم 
   :49س
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هل يوجد لدى حكومتكم نظام إلجراء تحقيقات رسمية في جميع وفيات األطفال التي ُيعرف أو        
  .يها؟ يرجى ِذكْر التفاصيلُيشتبه في أن العنف ربما يكون قد لعب أي دور ف

  :ج
تطبق في تلك الحالة القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات المصري و القوانين 

 تختص – وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية –المعدلة والتي تنص على أن النيابة العامة 
ث بالتحقيق في جميع وفيات لذلك تقوم نيابة األحدا. بمباشرة التحقيق االبتدائي في كافة الجرائم

  . األطفال التي يعرف أو  يشتبه أن العنف قد لعب دورا فيها
وتعد حاالت وفيات األطفال في الحوادث التي تقع بسبب العنف من الواقعات التي 

 سواء أكانت الواقعة جناية مثل المبادرة إلى تحقيقها بأنفسهميجب على أعضاء النيابة العامة 
الضرب المفضي إلى الموت، تعريض طفل للخطر حتى الموت، واقعات القتل العمد، : 

  .أو كانت الواقعة جنحة تتسم بالجسامة بالنظر إلى وقوعها على أطفال. االنتحار
   : 50س 

تصف الموجز اإلحصائي للوفيـات     ) سنوية على سبيل المثال   (هل تُنشر أية تقارير منتظمة      
  عنف يتحرَّاها ذلك النظام؟المعروف أو المشتبه في أنها نجمت عن ال

 سنة بين جميع ضحايا جـرائم       18إذا كان الجواب نعم، ما هي نسبة من تقل أعمارهم عن            
  القتل؟

    :ج
ال يتم نشر تقارير منتظمة بصفة دورية بشان حاالت وفيات األطفال باستخدام العنـف          

  .ثل ظاهرة إجراميةنظرا ألن تلك الحاالت تحدث في األغلب األعم في واقعات فردية، وال تم
  

   :  51س 

إذا كانت حكومتكم تنشر تقارير عن الموجز الوطني للوفيات المعروف أو المشتبه في أنها               
يرجى التأشير  (ناجمة عن العنف، يرجى ِذكْر طريقة تجزئة البيانات ألغراض وضع التقارير            

  ):على كل بند ينطبق

 الجنس

 السن

 اإلثنية

 )، انتحار، غير معروفةجريمة قتل(طريقة الوفاة 

األسلحة النارية، الخنق، (األسباب الخارجية للوفاة 
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 )الخ

 )العنوان(الموقع الجغرافي للحادث 

 .)المنزل، المدرسة، الخ(مكان وقوع الحادث 

 وقت وتاريخ الحادث

 العالقة بين الضحية ومرتكب الحادث

 :غير ذلك

    :ج
ز الوطني للوفيات المعروف أو التي يشتبه أنها ناجمة   ال تنشر أية تقارير حكومية عن الموج      

  .عن العنف
    

    :52س 
ـْر العدد اإلجمالي لحاالت العنف ضد األطفال التي ُأبلغ عنها في األعوام  يرجـى ِذك

  .2003 و2002 و2001 و2000
  :ج

بلغ عدد الحاالت التي استخدام فيها العنف ضد األطفال والتي باشـرت فيهـا النيابـة         
سواء آل التصرف فيهـا إلـى        ( 2003،  2002،  2001،  2000امة التحقيق في األعوام     الع

   :كاآلتي ) إحالتها إلى القضاء أو تم استبعاد شبهة الجريمة منها وحفظها 
 . حالة48   :2000في عام  •
 . حالة60   :2001في عام  •
 .  حالة72  : 2002في عام  •
 .  حالة85  : 2003في عام  •

  
    :53س 

كْر العدد اإلجمالي لإلدانات القضائية والحاالت المبلغ عنها فيما يتعلق يرجى ِذ
 2002 و2001 و2000بمختلف فئات جرائم العنف المسجلة ضد األطفال في السنوات 

  .2003و
   :ج

، 2001،  2000بلغ عدد حاالت العنف ضد األطفال والتي قضى فيها باإلدانة في األعوام             
   :ما يلي 2003، 2002
 . حالة29   :2000في عام  •
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 . حالة47   :2001في عام  •
 .  حالة47   :2002في عام  •
  .  حالة54   :2003في عام  •

  
  : التوعية والدعوة والتدريب : سابعا
  : 54س 

هل شنت حكومتكم في السنوات الخمس األخيرة، أو كلَّفت جهة أخرى بشن، حمالت للتوعية              
  بالعنف ضد األطفال وللوقاية منه؟

  :ج
  :ل الحمالت التي شنتها الدولة للتوعية بالعنف ضد األطفال البرامج التاليةنعم وتشم

يهدف هـذا البرنـامج إلـى       :     برنامج لمحاربة ظاهرة العنف بين أطفال المدارس       •
ويعقد البرنامج في شـكل     . التعرف على العوامل المسببة لتنامي الظاهرة بين األطفال       

عيين ومدرسي التربية الرياضية وأخصائي     ورش عمل لألخصائيين النفسيين واالجتما    
وقد تم تنفيذ البرنامج حتى اآلن على مجموعـة         ). المسرح والموسيقى والتربية الفنية     

من المدارس الثانوية بمدينة القاهرة كمرحلة أولى على أن يتم تعميمه علـى مسـتوى               
  .الجمهورية

برامج التدريب لفئات   عقد المجلس القومي للطفولة واألمومة عددا من ورش العمل و           •
مختلفة من العاملين في األجهزة الحكومية والجمعيات األهلية المعنية بشئون األسـرة            
والطفولة، بهدف التوعية والتدريب على أساليب التنشئة السليمة، والعمل على تغييـر            

 .المعتقدات الخاطئة لدى بعض األسر

ية ورعاية األطفـال العـاملين      وينظم المجلس القومي للطفولة واألمومة برامج لحما        •
 .وتوعية أرباب العمل بأساليب التعامل وحماية األطفال وتجنب العنف واإلساءة إليهم

تنظم وزارة التأمينات والشئون االجتماعيـة دورات تدريبيـة للبـاحثين والباحثـات               •
وتعقد لقاءات بالتعاون مـع الجمعيـات األهليـة         . العاملين في مجال األسرة والطفولة    

توعية أولياء أمور األسر بأساليب التنشئة السليمة، ولتوجيههم نحـو تغييـر بعـض              ل
 .  المعتقدات الخاطئة

وتسعى وزارة الشئون االجتماعية إلى حماية األطفال العاملين من اإلساءة، فتنظم مـن     •
خالل المراكز التي أنشأتها لرعاية األطفال العاملين لقاءات مع أسر األطفال وأصحاب            

 . للتوعية بأساليب حماية ورعاية األطفال من أضرار العمل وإساءة المعاملةالورش

    :55س 



 47

يرجى التأشير على كـل بنـد       ( نُشرت الرسائل التي تنطوي عليها الحمالت ومعلوماتها         كيف
  ؟)ينطبق

  :ج
أخذت أجهزة الدولة المختلفة على عاتقها تغيير بعض المفاهيم الخاطئة وذلك من خالل             

الحمالت اإلعالمية المكثفة بالتوعية من أخطـار كافـة         : ة منها على سبيل المثال    أنشطة عديد 
األشكال التي تشكل عنفاً ضد األطفال مثل ختان اإلناث ، الزواج المبكر ، إحجام بعض األسر                

تتناسـب مـع مـرحلتهم        عن تعليم الفتيات ، الدفع مبكراً باألطفال لسوق العمل في أعمال ال           
و نشرت الرسائل التـي تنطـوي       . االستعانة في هذه الحمالت برجال الدين        العمرية ، وقد تم   

 وسائل اإلعالم المطبوعـة والمسـموعة       عليها حمالت التوعية بالعنف ضد األطفال من خالل       
في هذا اإلطار تعـرض وسـائل اإلعـالم         . والمرئية والمدارس ودور العبادة واألندية العامة     

  .ع ولسبل التعامل القضائي والجنائي معهاالمختلفة لقضايا العنف في المجتم
 نعم وسائط اإلعالم المطبوعة

 نعم اإلذاعة

 نعم التلفزيون

 نعم المسرح

 نعم المدارس

 نعم غير ذلك

  
  
  
  
  
  
    :56س

هل تولت حكومتكم على مدى السنوات الخمس الماضية تقديم أو رعاية برامج تدريب فـي                 
  جهة بذلك؟مجال العنف ضد األطفال، أو كلَّفت 

  :ج
  .54الرجاء الرجوع إلى جواب سؤال  
 العقوبات التأهيلاالنتصاف الحماية الوقاية 
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ومن (المشتغلون بالمهن الطبية 
بينهم أطباء األطفال، 

والممرضات واألطباء النفسيون 
 )وأطباء األسنان

 نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم ممارسو الصحة العامة

األخصائيون االجتماعيون 
 والنفسيون

 نعم نعم منع نعم نعم

المدرسون وغيرهم من القائمين 
 بالتعليم

 نعم نعم نعم نعم نعم

ومن بينهم (موظفو المحاكم 
 )القضاة

 نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم الشرطة

 نعم نعم نعم نعم نعم مسئولو السجون

 بالجانحين الموظفون المعنيون
  من األحداث

  موظفو المؤسسات
 األوصياء/اآلباء

 نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم  )يرجى التحديد(غيرهم 
 


