
CEDAW/C/EGY/CO/7  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 ملرأةأشكال التمييز ضد ا

 
Distr.: General 
3 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

040210    040210    10-22850 (A) 
*1022850* 

 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
 الدورة اخلامسة واألربعون

       ٢٠١٠فرباير / شباط٥ -يناير / كانون الثاين١٨
 على التمييز ضد املرأة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء    

  
 مصر    

  
ــصر       - ١ ــسابع ملــــ ــسادس والــــ ــرين الــــ ــامع للتقريــــ ــر اجلــــ ــة يف التقريــــ نظــــــرت اللجنــــ
)CEDAW/C/EGY/7 ( ينـــاير / كـــانون الثـــاين ٢٨ املعقـــودتني يف ٩١٩  و٩١٨يف جلـــستيها

وترد قائمـة اللجنـة بالقـضايا واألسـئلة املطروحـة           ). 919  و CEDAW/C/SR.918انظر   (٢٠١٠
 .CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1 وردود مصر يف الوثيقة CEDAW/C/EGY/Q/7يف الوثيقة 

  
 مقدمـة    

ا للدولــة الطــرف لتقــدمي تقريرهــا اجلــامع للتقريــرين الــسادس تعــرب اللجنــة عــن تقــديره  - ٢
 اللجنــةالــيت تعتمــدها بــادئ التوجيهيــة املوالــسابع الــدوري اجليــد التنظــيم الــذي اتبــع بوجــه عــام 

 إىل التوصيات العامة للجنـة،  إمنا مل يشر  شار إىل املالحظات اخلتامية السابقة،      ، وأ إلعداد التقارير 
وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة          . تـأخر تقدميـه   الـذي   صلة احملـددة، و   وإىل بعض البيانات املف   

الطـرف ملــا قدمتـه مــن عــرض شـفوي وردود خطيــة علـى قائمــة القــضايا واألسـئلة الــيت طرحهــا      
 .فريقها العامل ملا قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

 إليفادها وفداً رفيـع املـستوى وكـبري احلجـم ومتعـدد             وتثين اللجنة على الدولة الطرف      - ٣
 عـدد كـبري مـن النـساء         ومـشاركة القطاعات، برئاسة األمينة العامـة للمجلـس القـومي للمـرأة،            

 الــوزارات واهليئــات احلكوميــة األخــرى املــسؤولة عــن تنفيــذ التــدابري يف اوالرجــال الــذين مثلــو
 .ذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةاء الاحلوار البّنوتقدر اللجنة . امليادين املشمولة باالتفاقية
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 مؤســـسات حكوميـــة  بالتعـــاون بـــنيعـــدوتالحـــظ اللجنـــة مـــع التقـــدير أن التقريـــر أُ  - ٤
 .ومنظمات غري حكومية ونقابات واجمللس القومي للمرأة

  
 ةاجلوانب اإلجيابي    

 مــن ٢فقــرة  علــى ال أبدتــهتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لــسحبها الــتحفظ الــذي    - ٥
 اعتزامهــا ســحب حتفظهــا علــى  وحتــيط علمــاً بــإعالن الدولــة الطــرف مــن االتفاقيــة،  ٩ املــادة
 .عما قريب ٢ املادة

لتخطــيط يــسرت وتــثين اللجنــة أيــضاً علــى الدولــة الطــرف لوضــعها منهجيــة وطنيــة ل    - ٦
 اديةالقــــوميتني للتنميــــة االقتــــصاخلمــــسيتني   يف اخلطــــتني اجلنــــسايننظــــورمراعــــاة تعمــــيم امل

 .٢٠١٢-٢٠٠٧  و٢٠٠٧-٢٠٠٢ ة للفترتنياالجتماعيو

وترحب اللجنة بالتنسيق املتواصل واألنشطة األخرى اليت يـضطلع هبـا اجمللـس القـومي                 - ٧
طار استراتيجي يرمي إىل حتقيـق اهلـدف    إلاآللية الوطنية للنهوض باملرأة، وبوضعه      وهو  للمرأة،  

ــة املت    ــة لأللفي ــن األهــداف اإلمنائي ــث م ــام     الثال ــول ع ــسني حبل ــني اجلن ــساواة ب ــق بامل . ٢٠١٥عل
نــشئت يف معظــم  تكــافؤ الفــرص أُ لكفالــة وتالحــظ اللجنــة أيــضاً مــع التقــدير أن وحــدات      

نشئت ضـمن اهليكـل التنظيمـي        اليت أُ  ،يا املتصلة باالتفاقية  القضاب  املعنية وحدةال وأن   ،الوزارات
 .ائمة قد أصبحت اآلن وحدة د،للمجلس القومي للمرأة

 الــصادر يف ١٢٦القــانون رقــم (وترحـب اللجنــة أيــضاً باعتمـاد قــانون الطفــل اجلديـد      - ٨
م تـشويه   عامـاً للـذكور واإلنـاث وجيـرّ    ١٨ إىل ١٦الـذي يرفـع سـن الـزواج مـن      ) ٢٠٠٨عام  

 .األعضاء التناسلية لإلناث

، التعــديل ٢٠٠١أغــسطس / آب٢وترحــب اللجنــة أيــضاً بقبــول الدولــة الطــرف، يف   - ٩
 . بشأن موعد انعقاد جلسات اللجنة من االتفاقية٢٠ من املادة ١خل على الفقرة الذي أد

 أن الدولة الطرف قامت، يف الفترة اليت تلت النظر يف التقريـر              بارتياح وتالحظ اللجنة   - ١٠
 : أو االنضمام إليها الصكوك الدولية التالية علىالسابق، إما بالتصديق

 ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤إلعاقة، يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا  )أ(  

ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف      )ب(   ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي
 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٦الرتاعات املسلحة، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالهلم             )ج(  
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١٢يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، يف 
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بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال واملعاقبـة             )د(  
ارس مـ / آذار٥ يف ،فحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     عليه، املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكا        

 ؛٢٠٠٤

مــل  املتعلقــة حبظــر أســوأ أشــكال ع١٨٢اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم    )هـ(  
 .٢٠٠٢مايو / أيار٦األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، يف 

  
 الشواغل الرئيسية والتوصيات    

أحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع       جممل  ر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ       كّتذ  - ١١
متـنح  أشكال التمييز ضد املرأة بشكل منهجي ومستمر، وترى أن على الدولة الطرف أن              

لشواغل والتوصيات املبينة يف هذه املالحظات اخلتامية من اآلن وحىت موعد تقدمي ة لأولوي
وبناًء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تركـز علـى        . التقرير الدوري املقبل  

لـغ يف تقريرهـا الـدوري       هذه اجملاالت يف األنشطة اليت تـضطلع هبـا لتنفيـذ االتفاقيـة وأن تب              
وتدعو الدولة الطرف إىل    . ه من إجراءات وحققته من نتائج يف هذا اجملال        اختذت املقبل عما 

واجلهــاز جملــس الــشعب تقــدمي هــذه املالحظــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املعنيــة وإىل  
 .ائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاماالقض

  
 جملس الشعب    

ول عــن التنفيــذ تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن احلكومــة هــي املــسؤولة يف املقــام األ    - ١٢
الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وأهنا ختـضع حتديـداً للمـساءلة يف هـذا                
الشأن، وتشدد يف الوقت نفسه على أن االتفاقية ملزمـة جلميـع أجهـزة احلكومـة، وتـدعو                   

وفقــاً إلجراءاتــه وحــسب االقتــضاء،  علــى أن يتخــذ، الدولــة الطــرف إىل تــشجيع برملاهنــا  
ت الالزمة لتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وإعـداد تقريـر احلكومـة املقبـل املطلـوب                اخلطوا

  .مبوجب االتفاقية
  

 التحفظات    

 أُبـديت ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف سحب التحفظات الـيت               - ١٣
حفظـات علـى   على االتفاقية عند التصديق، وتؤكد يف الوقت ذاته القلق الذي يساورها ألن الت  

 .بقي عليها قد أ٢٩ُ  و١٦  و٢املواد 
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر يف التحفظات املتبقيـة وتـسحبها،              - ١٤
ن يتعارضان مع موضـوع     ا واللذ ١٦  و ٢ على املادتني     أبدهتما ناوال سيما التحفظان اللذ   

  .االتفاقية وغرضها
  

 القوانني التمييزية    

ــرب اللج  - ١٥ ــسني        تع ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــتورية املتعلق ــضمانات الدس ــديرها لل ــن تق ــة ع ن
وللجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف الستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية، وتعـرب يف الوقـت              

 مبـا فيهـا قـانون       ،عدد كبري من القوانني واألحكـام التمييزيـة       سريان  ذاته عن قلقها إزاء استمرار      
 . من املساواة يف احلقوق مع الرجل اليت حترم املرأة،حوال الشخصيةالعقوبات وقانون األ

إلجنــاز عمليــة اإلصــالح  عاليــة أوليــة متــنح تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن    - ١٦
القــانوين الالزمــة وأن تعــدل أو تلغــي دون إبطــاء وضــمن إطــار زمــين واضــح التــشريعات   

دة يف قــانون العقوبــات وقــانون األحــوال    التمييزيــة، مبــا فيهــا األحكــام التمييزيــة الــوار     
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تبذل املزيـد مـن اجلهـود لتوعيـة الربملـان                  . الشخصية

اإلصالحات القانونية اهلادفة إىل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني     بوالرأي العام بأمهية التعجيل     
ــا واالمتثــال لالتفاقيــة ق ــ. انون ــادة دعمهــا  علــى أيــضا الدولــة الطــرف  شجعوت مواصــلة زي

لإلصالحات القانونية من خالل الشراكات والتعاون يف العمل مع الزعماء الدينيني وقادة           
  النـسائية   واملنظمـات   ومنظمات اجملتمع املدين    والنقابات اجملتمعات احمللية واحملامني والقضاة   

 .غري احلكومية
  

 زيادة التوعية باالتفاقية    

 مبختلف محالت التوعية باالتفاقية، وال سيما اليت تنظم عرب وسـائط            حتيط اللجنة علماً    - ١٧
اإلعــالم، وبــأن الــصكوك الدوليــة، مبــا فيهــا االتفاقيــة، جــزء مــن القــانون املــصري وميكــن            

ــام احملــاكم   ــساور الل  . االحتجــاج هبــا أم ــا زال ي ــق م ــد أن القل ــام الكــايف   بي ــة إزاء عــدم اإلمل جن
ــة بــني     للمــرأة مــن حقــوق مبوجــب االتفا   مبــا ــق باملــساواة اجلوهري ــة املتعل ــة ومبفهــوم االتفاقي قي

، اجلنسني وبالتوصيات العامة للجنة، وذلـك يف اجملتمـع عمومـاً، مبـا فيـه أجهـزة احلكومـة كافـة          
 وتعـرب اللجنـة أيـضاً عـن قلقهـا ألن الدولـة الطـرف مل تقـدم                   .اجلهـاز القـضائي   ويشمل ذلك   

  القلـق   ويـساورها  .ةً بأحكام االتفاقيـة يف احملـاكم      معلومات عن الدعاوى اليت احتج فيها مباشر      
دركن مـا هلـن     يـ  ألن النساء أنفسهن، وال سيما الالئي يعشن يف منـاطق ريفيـة ونائيـة، ال                 أيضا

 .ملطالبة هباا  ال يستطعنمن حقوق مبوجب االتفاقية ومن مث
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عرفـة  املكفـل   حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة اليت ت             - ١٨
 باالتفاقية وتطبيقها هلا، باعتبارهـا      ، مبا فيها اجلهاز القضائي،    ميع أجهزة احلكومة  الكافية جل 

إطاراً لكل القوانني وأحكام احملاكم والسياسات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض             
 جزءاً ال يتجزأ    عل االتفاقية وما يتعلق هبا من تشريعات حملية       أن جت وتوصي اللجنة ب  . باملرأة

واحملــامني واملــدعني العــامني، لقــضاة مبختلــف درجــاهتم ل  القــانونينيتــدريبالمــن التعلــيم و
 يف حماكم األسرة، حىت يتسىن ترسيخ ثقافة قانونية تدعم املساواة            منهم سيما العاملون  وال

رف وحتـث الدولـة الطـ   . بني الرجل واملرأة وعدم التمييز على أساس نوع اجلـنس يف البلـد     
على زيادة وعي املرأة حبقوقها عرب سبل منها برامج حمو األمية واملساعدة يف اجملال القانوين 

علومات عن االتفاقية باختاذ مجيـع التـدابري         مب لنساء يف مجيع أحناء البلد    ا زويدوعلى ضمان ت  
  .معالاملناسبة، مثل وسائط اإل

  
 القانونية الشكاوى آليات    

 اإلنـسان  حلقـوق  القـومي  للمجلـس  ٢٠٠٣ عـام  يف الربملـان  إنـشاء ب علمـا  اللجنة حتيط  - ١٩
 يف ومتابعتـها  املـرأة  شكاوى مكتب إنشاء عن فضال استشارية، مهام ذات هيئة ووه مصر، يف

 يزيــد مــا تلقــى املكتــب هــذا أن تالحــظ إذ واللجنــة، .للمــرأة القــومي اجمللــس يف ٢٠٠١ عــام
 التحقيـق  اختـصاص  لـه  لـيس  املكتـب  نأل قلقهـا  عن تعرب النساء، من شكوى ٥٠ ٠٠٠ نع
 شــامل نظــام هلــا لــيس الطــرف الدولــة ألن كــذلك القلــق اللجنــة وينتــاب .الــشكاوى تلــك يف

 الـيت  املعلومـات ب االرتياح مع علما حتيط ولكنها النساء، من املقدمة القانونية للشكاوى وفعلي
  .املرأة كاوىلش عام مكتب إنشاء يف النظر جيري بأنه تفيد واليت الوفد أتاحها

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام الشكاوى القانونية اخلاص هبـا مـن أجـل                  - ٢٠
الدولـة الطـرف    اللجنـة   وهلـذا الغـرض، تـشجع       .  إىل العدالـة   فعال النساء بشكل    جلوءضمان  

أن تــسند لـــه مهــام النظـــر يف   علـــى شكاوى املــرأة   العـــام لــ كتــب املعلــى التعجيــل بإنـــشاء   
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل تزويـد هـذه املؤسـسة بـاملوارد البـشرية واملاليـة                    و .الشكاوى

 ،االعتبــارات اجلنــسانية يف تــشكيلها وأنــشطتها    مراعــاة  تعمــل بفعاليــة، و  ل الكافيــة  فنيــةوال
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة   . لمرأةل  الواجبةبالشكل الكامل ملسألة حقوق اإلنسان    ي  تصدالو

 .املقبل شكاوى املرأة يف تقريرها العام لكتبامل والية ومهام الطرف تقدمي معلومات عن
  

 الثقافية واملمارسات النمطية القوالب    

 علـى  القائمة واملواقف والتقاليد املمارسات الستمرار قلقها عن اإلعراب اللجنة تكرر  - ٢١
ــة الـــسلطة ــة والقوالـــب الذكوريـ  اءالنـــس وهويـــات ومـــسؤوليات أدوار إزاء املتجـــذرة النمطيـ
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 واملمارســات العــادات هــذه ألن القلــق عــن اللجنــة وتعــرب .احليــاة منــاحي مجيــع يف والرجــال
 مـع  املتكـافئ  وغـري  اجملحـف  وضـعهن  يف تتجـّسد  وألهنـا  والفتيـات،  النـساء  ضـد  التمييز تكرس
 والعالقـات  والـزواج  القرارات، وصنع العامة واحلياة التعليم فيها مبا كثرية، جماالت يف الذكور
 الطــرف الدولــة وألن املــرأة، ضــد والعنــف ،املــضرة التقليديــة املمارســات واســتمرار ية،األســر

 واملمارســات والقــيم النمطيــة القوالــب لتغــيري ومنهجيــة فعليــة إجــراءات اآلن، حــىت تتخــذ، مل
 وإنـشاء  إعالميـة  اسـتراتيجية  صياغة اللجنة تالحظ حني ويف .عليها القضاء أو السلبية التقليدية
 تـصوير  السـتمرار  قلقهـا  عـن  اإلعراب تكرر للمرأة، القومي اجمللس يف اإلعالمي دالرص وحدة
 .املساواة بني الرجل واملرأة من نالوي التمييز يشجع مما منطيا تصويرا اإلعالم يف املرأة

 تـشمل  جامعـة،  اسـتراتيجية  تـأخري  دون تـضع  أن على الطرف الدولة اللجنة حتث  - ٢٢
 تغــيري أجــل مــن الزمنيــة، واجلــداول األهــداف ديــدوحت التــشريعات ووضــع اســتعراض
 وفقـا  وذلـك  عليهـا،  القضاء أو املرأة ضد متيز اليت التقليدية النمطية والقوالب املمارسات
 جهـــود بـــذل التـــدابري هـــذه تـــشمل أن وينبغـــي .االتفاقيـــة مـــن )أ( ٥ و )و( ٢ للمــادتني 
 وذلــك ،املوضــوع هبــذا للتوعيــة اجملتمــع مــستويات مجيــع علــى والرجــل ملــرأةا تــستهدف
 وفعالة ابتكارية تدابري اختاذ الطرف بالدولة أيضا اللجنة وهتيب .املدين اجملتمع مع بالتعاون
 تعزيـز  أجـل  مـن  اإلعالم وسائط مع والعمل والرجل املرأة بني املساواة ىنمع إدراك لتعزيز
 .مرأةلل متييزية وغري منطية وغري إجيابية صورة

 
 املرأة ضد العنف    

 األوسـاط  يف أشـكاله  جبميـع  املـرأة  ضـد  العنـف  لتزايـد  الشديد القلق عن اللجنة تعرب  - ٢٣
 هنـج  اتبـاع  لعـدم  اللجنة يساور القلق يزال ال الصدد، هذا ويف .سواء حد على والعامة اخلاصة
 يبـدو  قـد  العنـف  هـذا  وألن ،اعليهـ  والقـضاء  املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  منـع  إزاء مشويل

 اإلبـالغ  وألن العقـاب،  مـن  مرتكبيه وإفالت بالصمت ويقابل االجتماعية احيةالن من مشروعا
 أحكـام  بعـض  ألن قلقهـا  عـن  أيـضا  اللجنـة  وتعـرب  .لـذلك  نتيجـة  نـاقص  العنـف  حـاالت  عن

 املـرأة  ضـد  املرتكبـة  العنـف  أعمـال  عـن  تغاضـى ت ،٦٠ و ١٧ املادتان فيها مبا العقوبات، قانون
 وجــود لعــدم اللجنــة وتأســف .الــصادرة األحكــام تخفيــفب أو العقــاب مــن مرتكبيهــا بإعفــاء
 إجـراء  عـدم و والفتـاة  املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  خمتلـف  شـيوع  مـدى  عـن  ومعلومـات  بيانات

 أيـضا  اللجنـة  وتعـرب  .اجلذريـة  أسـبابه و العنـف  انتشار عن استقصائية دراسات أو/و دراسات
ــدعم خــدمات ألن قلقهــا عــن ــة وغــري مــةمالئ غــري بكوهنــا تتــسم االجتمــاعي ال  وتفتقــر كافي

 سـنهن  تقـل  الـاليت  النـساء  اسـتقبال  علـى  تقتـصر  العـائلي  العنف ضحايا مالجئ وألن للتنسيق،
  .سنة ٥٠ عن
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 العنـف  ملكافحة األولية سبيل على االهتمام إيالء على الطرف الدولة اللجنة حتث  - ٢٤
 العامــة لتوصــيتها وفقــا العنــف، هلــذا للتــصدي شــاملة تــدابري والختــاذ والفتــاة املــرأة ضــد
 شـامل  قـانون  باعتمـاد  الـسرعة  وجـه  علـى  القيام التدابري هذه تشمل أن وينبغي .١٩ رقم
 الزوجـي،  واالغتـصاب  ،العـائلي  العنـف  ذلـك  يف مبـا  املـرأة،  ضد العنف أشكال مجيع جيرم

 الـشرف،  باسم املرتكبة واجلرائم املؤسسي، والعنف اجلنسي، والتحرش اجلنسي، والعنف
 .املـرأة  ضـد  العنـف  ملكافحـة  القطاعـات  ومتعـددة  متماسـكة  عمـل  خطـة  ضـع و عـن  فضال
 األحكـام  مـن  وغريمهـا  ٦٠ و ١٧ املـادتني  تعـديل  علـى  أيضا الطرف الدولة اللجنة وحتث
 ضـد  العنـف  مـرتكيب  اسـتفادة  عـدم  لـضمان  العقوبـات  قـانون  يف عليهـا  املنصوص السارية
ــرأة  عــدد زيــادة علــى العمــل الطــرف ولــةبالد اللجنــة وهتيــب .للعقوبــة ختفيــف أي مــن امل
 السن حد رفع إىل الطرف الدولة أيضا وتدعو املناسب، اجلغرايف توزيعها وضمان املالجئ
 الدولـة  إىل اللجنـة  وتطلـب  .العـائلي  العنف لضحايا املخصصة املالجئ يف لإلقامة األقصى
 العنـف  أشـكال  خمتلـف  لـشيوع  الـسائدة  االجتاهـات  عـن  ومعلومـات  بيانات تقدمي الطرف
  .والريفية احلضرية واملناطق السن حبسب مبوبة املرأة ضد

  
 والدعارة بالبشر االجتار    

 إدراجو ،بالبـشر  االجتـار  ومنـع  ملكافحـة  تنـسيقية  وطنيـة  جلنـة  إنـشاء  اللجنـة  تالحظ إذ  - ٢٥
 تعــرب الربملــان، أعمــال جــدول يف بالبــشر االجتــار مبكافحــة تعلــقي شــامل قــانون مــشروع

 مـضمون  عن معلومات تقدمي ملعد وتأسف الطرف الدولة يف بالبشر االجتار يوعلش قلقها عن
 ويـساورها  .والـدعارة  بالبـشر  االجتـار  بـشيوع  املتعلقـة  البيانـات  تبويب ولعدم القانون مشروع
 جهـود  يعرقـل  ممـا  ،بالبـشر  لالجتـار  اجلذريـة  لألسـباب  الطـرف  الدولـة  تصدي لعدم أيضا القلق
 ملعـد  اللجنـة  وتأسـف  .جدي بشكل بالبشر االجتار ملشكل التصدي ىلإ الرامية الطرف الدولة
 جمــال يف أخـرى  بلــدان مـع  اتفاقــات أو/و تفـاهم  مـذكرات  وتنفيــذ إبـرام  عــن معلومـات  تقـدمي 
 .ومعاقبتــهم بالبــشر املتجــرين حماكمــة بــشأن املتاحــة املعلومــات كفايــة عــدملو ،بالبــشر االجتــار
 للعقـاب،  يتعرضن الدعارة جمال يف العامالت النساء أن حني يف ألنه قلقها عن كذلك وتعرب

 .هننئزبا على ذلك ينطبق ال

سبل ب من االتفاقية بالشكل الكامل،      ٦ حتث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق املادة        - ٢٦
منها سن تشريعات وطنية خاصة وشاملة تتـصدى لظـاهرة االجتـار بالبـشر، مبـا يـضمن إنـزال                    

وهتيــب . ميــة وتــوفري احلمايــة واملــساعدة للــضحايا بالــشكل الكــايفالعقــاب مبــرتكيب هــذه اجلر
الدويل واإلقليمي  كل من الصعيد    اللجنة بالدولة الطرف بذل مزيد من اجلهود للتعاون على          

والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور واملقـصد ملنـع االجتـار بالبـشر مـن خـالل تبـادل املعلومـات،                     
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وتوصي أيضا بتقدمي املعلومـات     . تبعة حملاكمة املتجرين بالبشر   ومواءمة اإلجراءات القانونية امل   
ــصائيني        ــدود واألخـ ــرس احلـ ــانون وحـ ــاذ القـ ــباط إنفـ ــضائية وضـ ــة القـ ــاملني يف اهليئـ إىل العـ

.  بتـشريعات مكافحـة االجتـار بالبـشر يف مجيـع أحنـاء البلـد       يف ما يتعلـق  االجتماعيني وتدريبهم   
لدولــة الطــرف دراســات مقارنــة عــن االجتــار  وفــضال عــن ذلــك، توصــي اللجنــة بــأن جتــري ا 

 وأن تعاجل أسباهبما اجلذرية من أجل وضع حد لقلة مناعة الفتيات والنساء             ،بالبشر والدعارة 
 االستغالل اجلنسي واملتجرين بالبشر، وأن تبذل اجلهود من أجل تأهيل الضحايا وإعادة            إزاء

على توخي هنج شـامل يف التـصدي        وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف      . إدماجهم يف اجملتمع  
الـدعارة ملـن يرغـب يف ذلـك مـن النـساء             امتـهان    عـن    كـف ملسألة الـدعارة، يـشمل بـرامج لل       

وتـدعو اللجنـة الدولـة      .  خـدمات الـدعارة    املقبـل علـى   وتشريعات تنص على معاقبـة الطـرف        
 على حنو منهجي وإجراء التقييمـات بـشكل دوري، بطـرق           الطرف إىل ضمان رصد البيانات    

 يف الدعارة، وإىل تـضمني  النساءاالجتار بالبشر واستغالل جمايل  مجع البيانات وحتليلها يف   نهام
  .تلك البيانات يف تقريرها الدوري املقبل

  
 املؤقت أو السياحي الزواج حاالت    

 “املؤقـت  الـزواج ” أو “الـسياحي  الـزواج  ”بـــ  يسمى ما إزاء القلق عن اللجنة تعرب  - ٢٧
 أزواج مــــن الريفيــــة، املنــــاطق يف فقــــرية ســــرأ إىل عــــادة املنتميــــات ت،املــــصريا للــــشابات

 مـع القلـق أيـضا       اللجنـة  وتالحـظ  .اجملـاورة  البلـدان  مـن  أثريـاء  رجـال  عادة وهم مصريني، غري
  .الطرف الدولة لتقرير وفقاً الزواج بذريعة الفتياتب االجتار من جديدا نوعا يشكلهذا  أن

 ملنـع هـذه الظـاهرة        الالزمـة  تـدابري ال  مجيـع   علـى اختـاذ    الدولـة الطـرف    اللجنة حتث  - ٢٨
وتوصــي اللجنــة أن تقــوم الدولــة . الــسلبية ومكافحتــها، مبــا يف ذلــك تقــدمي اجلنــاة للعدالــة

الطرف حبمالت للتوعية، بدعم من السلطات الدينية، وقـادة اجملتمعـات احملليـة ومنظمـات         
  هـــذه علـــى الفتيـــات“واج املؤقـــتالـــز”االت حلـــاجملتمـــع املـــدين، بـــشأن اآلثـــار الـــسلبية 

 .وأسرهن املعنيات
 

 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة    

 األخــري التعــديل فيهــا مبــا الطــرف، الدولــة اختــذهتا الــيت التــدابري خمتلــف اللجنــة تالحــظ  - ٢٩
 الــشعب جملــس يف للمــرأة إضــافياً مقعــدا ٦٤ قــدرها حــصةخــصص  الــذي االنتخــايب لقانوهنــا

 هـذه  ألن بـالقلق  تـشعر  اللجنـة  أن غـري  .املـصرية  للمـرأة  الربملـاين  احملفل وإنشاء )النواب جملس(
 اللجنـة  وتـشعر  .متتـاليتني  برملـانيتني  دورتـني  سـوى  تغطـي  وال الشورى جملس تشمل ال احلصة
 ضـد  اجلنـساين  العنـف  ذلـك  يف مبـا  عنـف،  أعمـال  بوقـوع  أفـادت  الـيت  األنبـاء  إزاء أيضا بالقلق

 وعـالوة  .الـسياسية  ملـشاركتهن  اخطـري  حتـديا  يـشكل  ممـا  االنتخابيـة،  يـة العمل خالل مرشحات
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 العامـة  احليـاة  يف للمـرأة  النـاقص  التمثيـل  اسـتمرار  إزاء بـالقلق  تشعر اللجنة تزال ال ذلك، على
 والقــرى، واملــدن ،البلــديات جمــالس ذلــك يف مبــا القــرار، اختــاذ مواقــع ويف واملهنيــة والــسياسية
  .عامة بصفة العليا واإلدارة

 تعزيـز  إىل ترمـي  مـستدامة  سياسـات  لوضـع  بالـسعي  الطرف الدولة اللجنة توصي  - ٣٠
 العامــة احليــاة جمــاالت مجيــع يف القــرار اختــاذ عمليــة يف للمــرأة واملتــساوية التامــة املــشاركة

ــية بالكامــــل تنفــــذ أن الطــــرف الدولــــة وتوصــــي .واملهنيــــة والــــسياسية  العامــــة التوصــ
 خاصـة  تـدابري،  اختـاذ  إىل الطـرف  الدولـة  وتـدعو  العامـة  احليـاة  يف أةبـاملر  املتعلقـة  ٢٣ رقم

 أجــل مــن ،٢٥ رقــم العامــة والتوصــية ،االتفاقيــة مــن ٤ املــادة مــن ١ للفقــرة وفقــا مؤقتــة
 اللجنـة  وتـدعو  .والـسياسية  العامـة  احلياة يف ومتساو كامل بشكل املرأة مبشاركة التعجيل
 العمليـة  مراحـل  خمتلـف  يف املـرأة  مـشاركة  لتـأمني  زمـة الال التدابري اختاذ إىل الطرف الدولة

 بتنفيذ اللجنة وتوصي .ضدها اجلنساين العنف ملكافحة فعالة تدابري ذلك يف مبا االنتخابية،
 بأسـره  للمجتمـع  القـرار  اختـاذ  عمليـة  يف املـرأة  مـشاركة  مهيةأ بشأن الوعي إلذكاء أنشطة
 العامة املناصب لشغل واملنتخبات اتاملرشح وتوجيه لتدريب اهلدف حمددة برامج ووضع
 .والقادمـة  احلاليـة  النـسائية  للقيـادات  والتفـاوض  القيـادة  مهـارات  بـشأن  برامج عن فضال

 احملققـة  والنتائج املتخذة التدابري فعالية بدقة ترصد أن الطرف الدولة أيضا اللجنة وتوصي
  .القادم تقريرها يف هبا اللجنة وتبلغ

  
 التعليم    

يـساورها   القلـق     فـإن  ،لرغم من مالحظة اللجنة للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف        على ا   - ٣١
توسـط عـدد اإلنـاث والـذكور امللـتحقني بـالتعليم االبتـدائي يف العديـد مـن                مل  العام خنفاضاالإزاء  

 ذات العـدد القليـل مـن الـسكان وإزاء اسـتمرار اتـساع              والقـرى النائيـة   القرى يف املنـاطق الريفيـة       
 االخنفـاض احلـاد يف      واللجنة قلقة أيـضاً مـن     ة بني اجلنسني لصاحل الذكور يف مناطق معينة،         الفجو

 وال تــزال تــشعر بــالقلق إزاء معــدل تــرك  ، والثــانوياالبتــدائيالتحــاق الفتيــات باملــستويني بــني  
بـني اجلنـسني   وتشعر بالقلق أيضا إزاء الفـصل  . الشابات للدراسة يف املدارس الثانوية ويف اجلامعة 

يف اختيــار الطلبــة جملــال التعلــيم وتأســف لالفتقــار بــصفة عامــة للمعلومــات عــن فــرص حــصول    
 . الشوارع على التعليمفتياتو األقليات والالجئني فئيتالفتيات املنتميات إىل 

 وإذكـاء  االتفاقيـة  مـن  ١٠ للمـادة  امتثاهلـا  زيـادة  علـى  الطرف الدولة اللجنة حتث  - ٣٢
 الدولـة  وحتـث  .املـرأة  لـتمكني  وكأسـاس  اإلنـسان  حقـوق  من بوصفه لتعليما أمهيةب الوعي
 يف التعلـيم  علـى  احلـصول  يف والنساء للفتيات املتساوية الفرص إتاحة ضمان على الطرف
 تـشكل  قد اليت التقليدية املواقف على للتغلب خطوات واختاذ واجملاالت، املستويات مجيع
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 .دارساملـ  يف الفتيات واستبقاء والنساء الفتيات تعليم أمام عقبات الريفية املناطق بعض يف
 القـائم  الفـصل  علـى  الـسرعة  وجه على تتغلب أن أيضا الطرف الدولة من اللجنة وتطلب
 واملهنيـة  التعليميـة  اخليـارات  تنويـع  تـشجيع  علـى  الفاعـل  والعمـل  التعلـيم،  نظام يف بالفعل
 يغلــب الــيت الدراســة جمــاالت جلولــو للــشابات حــوافز وتقــدمي والرجــال للنــساء املتاحــة
 الالزمـة  امليزانيـة  ختـصيص  كفالـة  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتث .عادة عليها الرجال
 القـادم  تقريرهـا  يف تقـدم  أن الطـرف  الدولـة  إىل وتطلـب  والـربامج  املـشاريع  خمتلف لتنفيذ

 ولحـص مـدى    عـن  معلومـات  وكذلك اجلنساين، وأثرها اختذهتا اليت التدابري عن معلومات
  .التعليم على الشوارع وفتيات والالجئني األقليات فئيت من الفتيات

 
 العمالة    

 وجـد ت حيـث  العمـل،  سوق يف املرأة ضد التمييز استمرار إزاء قلقها عن اللجنة تعرب  - ٣٣
 يعكـس  ال العمـل  قـانون  أن بقلـق  أيـضا  وتالحـظ  .اجلنسني بني األجور يف وفجوة ةمهني تفرقة
 تـزال  وال .القيمـة  املتساوي العمل لقاء والرجال النساء بني املتساوي األجر مبدأ كامل بشكل
 اجتمــــاعي ضــــمان أي دون النظــــامي غــــري القطــــاع يف النــــساء تركــــز إزاء بــــالقلق تــــشعر

 حمــددة قانونيــة أحكــام وجــود عــدم إزاء أيــضا بــالقلق اللجنــة وتــشعر .أخــرى اســتحقاقات أو
  .العمل أماكن يف اجلنسي التحرش ملعاجلة ملموسة وتدابري

 العمـل،  سـوق  يف للمـرأة  متـساوية  فـرص  كفالـة  الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة تطلب  - ٣٤
 اختاذ على الطرف الدولة اللجنة حتث الغاية، هذه ولتحقيق .االتفاقية من ١١ للمادة وفقا
 على ةواألفقي ةالرأسي املهنية التفرقة على للقضاء النظامي غري العمل سوق يف فعالة تدابري
 املساواة مبدأ وتطبيق وسدها، والرجال النساء بني األجور يف الفجوة وتضييق سواء، حد
 لكفالـة  النظـامي  غـري  القطـاع  تنظـيم  علـى  الطرف الدولة وتشجع .الفرص ويف األجور يف

 االجتمـــاعي الـــضمان علـــى وحـــصوهلا الســـتغاللل القطـــاع هـــذا يف املـــرأة تعـــرض عـــدم
 ملنع حمددة قانونية أحكام سن على أيضا الطرف الدولة وتشجع .األخرى واالستحقاقات

 .له لتصديل ملموسة تدابري اختاذو العمل أماكن يف اجلنسي التحرش
  

  املنازل خادمات    

 أحكـــام أن علـــى تـــنص العمـــل قـــانون مـــن )ب( ٤ املـــادة أن بقلـــق اللجنـــة تالحـــظ  - ٣٥
 العـدد  بقلـق  أيـضا  وتالحـظ  .األجانـب  فـيهم  مبـن  ،املنـازل  خـدم  علـى  تـسري  ال القـانون  ذلك

 وأهنـم  هلـم،  القانونيـة  احلماية وانعدام اإلناث، فيهم مبن املهاجرين، من املنازل خدم من املتزايد
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 واالنتـصاف  الـشكاوى  تقـدمي  عمليـاً،  علـيهم،  الـسهل  من وليس حقوقهم يدركون ال ما غالبا
 .املعاملة إساءة حاالت يف

 فــيهم مبــن املنــازل، خــدم علــى يــسري يكــ العمــل قــانون بتعــديل اللجنــة توصــي  - ٣٦
 باختـاذ  أيـضا  الطـرف  الدولة وتوصي .محايتهم على ينص جديد تشريع سن أو ن،واملهاجر
 املنـازل  خلدم تتاح وأن اإلناث، سيما وال املهاجرين، من املنازل خدم حلماية مناسبة تدابري
 جيـري  وأن يهممـستخدم  ضـد  الـشكاوى  لتقـدمي  آليـات  إىل االحتكام فرصة املهاجرين من

  .فوري بشكل عليها واملعاقبة املعاملة، إساءة فيها مبا االنتهاكات، مجيع يف التحقيق
  

  اجلنسية    
علـى  ، ٢٠٠٤ عـام  ل١٥٤دل مبوجب القانون رقـم  تالحظ اللجنة أن قانون اجلنسية عُ    - ٣٧

ممـن  رأة ملـ  أو ارجـل والد ال ما يتعلق بنقل اجلنـسية املـصرية أل        املساواة بني اجلنسني يف   حنو يكفل   
غري مكفول هلـا أن      املرأة املصرية    من كون القلق  يساورها   اللجنة   إال أن . بنا من أج  ونتزوجي
ذا احلـق بعــد  يتمتـع هبـ  زوجهـا األجـنيب علـى عكـس الرجــل املـصري الـذي       إىل نقـل جنـسيتها   ت

 مـن   القلق أيضا من أن أطفال النساء املصريات املتزوجات       ويساورها  سنتني من الزواج،    مرور  
  .والدهن إىل أن عقبات يف نقل جنسيتهنواجهي يزلنبعض البلدان ال ينتمون لأجانب 

 ٩ الطرف تعديل قانون اجلنسية جلعله متماشيا مـع املـادة           إىل الدولة تطلب اللجنة     - ٣٨
تعتـرض  الـيت   عقبـات   مجيـع ال  ىل إزالـة    إ  أيـضا  تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف       و. من االتفاقيـة  
  .انون للقيالتنفيذ العمل

  
  صحةال    

علــى اجلهــود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحــسني  يف الوقــت الــذي تــثين فيــه اللجنــة    - ٣٩
ل كـ ل ٨٤مـن  (النفاسـية  وفيـات  ال معـدالت  تقلـيص الرعايـة الـصحية و   اهلياكل األساسية لتقدمي    

ــود حـــ  ١٠٠ ٠٠٠ ــام يمولـ ــل ٥٥ إىل ٢٠٠٠ يف عـ ــي  ١٠٠ ٠٠٠ لكـ ــود حـ ــام  مولـ يف عـ
ــ)٢٠٠٨ ــشعر ا ، فإهن ــالقلق إزاء ت ــاب ب ــات   غي ــتالل األمه ــن اع ــات ع . أي إحــصاءات أو بيان

ــة         ــصحة اإلجنابي ــى خــدمات ال ــرص احلــصول عل ــة ف ــضا إزاء حمدودي ــالقلق أي ــة ب ــشعر اللجن وت
  .ة عامةوربص الوسائل العاجلة ملنع احلملعدم توفري واجلنسية، وخاصة يف املناطق الريفية، و

 فـرص حـصول     زيـادة التدابري الالزمـة ل   ذ كافة   اختاىل  إ اللجنة الدولة الطرف     دعوت  - ٤٠
مـا أوردتـه اللجنـة يف    الصحة، يف إطار ذات الصلة باملرأة على الرعاية الصحية واخلدمات    

إجـراء دراسـات استقـصائية    الدولـةَ الطـرف علـى    اللجنة وحتث  . ٢٤  رقم العامة تهاتوصي
تـضمني   و ،النتـائج ع  مجيـ ، ونـشر    األمهـات واعـتالل   النفاسـية   وفيـات   بـشأن ال  وطنية شاملة   
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علــى االعــتالل، ســواء تقريرهــا املقبــل بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــن معــدالت 
وتطلب اللجنـة تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل      .و يف املناطق احلضرية والريفية أالصعيد الوطين   
  منــع احلمــل واحلــصول عليهــا بأســعار معقولــة يف مجيــع أحنــاء البلــد  بوســائلزيــادة املعرفــة 

عقبـات يف   لالنـساء يف املنـاطق الريفيـة        مالقـاة    عـدم وضـمان   ،  تلـك اجلهـود   يع نطـاق    وتوس
 وتوصــي اللجنــة. يف جمــال تنظــيم األســرةوخــدمات احلــصول علــى معلومــات ســعيهن إىل 

 اجلنسية واستهداف املراهقـات واملـراهقني علـى نطـاق واسـع، مـع         ربيةكذلك بتشجيع الت  
،  ومكافحة األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي         إيالء اهتمام خاص بتحاشي احلمل املبكر     
وتوصي اللجنـة بـأن تقـوم وزارة الـصحة          . اإليدز/مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية      

 والتشجيع  النساء من مجيع األعمار  يف صفوف  الوسائل العاجلة ملنع احلمل   ب الوعي   إذكاءب
احلمــل غــري مــن احلمايــة يف تلــك الوســائل ، وتــسليط الــضوء علــى فوائــد علــى اســتعماهلا

  .املرغوب فيه يف حاالت االغتصاب
  

  إلناثل تشويه األعضاء التناسلية    
جتـرمي تـشويه األعـضاء    فيـه اللجنـة بـالتطور األخـري املتمثـل يف      حـب  يف الوقت الذي تر     - ٤١

، مبــا يف تلــك املمارســةالتناســلية لإلنــاث، والتــدابري املتخــذة يف ســياق احلملــة الوطنيــة ملكافحــة 
 ال تـزال تـشعر بقلـق بـالغ إزاء اسـتمرار             ا، فإهنـ  القرى اخلالية من هذه املمارسات    لك مشاريع   ذ
شكل انتـهاكا خطـريا     رغـم أهنـا تـ     ،  وارتفـاع مـستويات مزاولتـها     نتشار هذه املمارسـة الـضارة       ا

، كمــا أهنــا انتــهاك  حقــوق اإلنــسانمــن حقــوق تنــدرج يف إطــار  لفتيــات والنــساء ل ينبغــي ملــا
وتالحظ اللجنة أيـضا مـع القلـق        . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية   قعة على عاتق    للواجبات الوا 

يف قـد تـؤدي      لفتيـات والنـساء   علـى ا  مضاعفات صحية خطـرية     ما ينجم عن هذه املمارسة من       
يف هــذا الــصدد، تــشعر و. عــن إفــالت اجلنــاة مــن العقــاب ناهيــك ، إىل الوفــاةبعــض احلــاالت 

يف  ذه املمارسـة  يـسمح لألطبـاء هبـ     الـذي  يف القـانون احلـايل    ئمـة   القااللجنة بالقلق إزاء الثغـرات      
  .“لطبيةاضرورة ال”حالة 
كفالـة  ىل إ الطـرف  ، الدولـةَ ١٩ و ١٤رقـم    تني العام يهاتوصيت تبعا ل  تدعو اللجنة،   - ٤٢

 لعام ١٢٦ القانون رقم طرق منهاإلناث، بتشويه األعضاء التناسلية ل حلظر يالتنفيذ الفعل
 اللجنـة بـأن     يوتوصـ . تهمومعاقبمالحقة مزاويل هذه املمارسة قضائيا      ، فضال عن    ٢٠٠٨

 مـن الرجـل     والتثقيـف موجهـة إىل كـل      التوعية  بذل جهود يف جمايل     تواصل الدولة الطرف    
القـضاء هنائيـا علـى      هبـدف   واملرأة، بدعم من منظمـات اجملتمـع املـدين والـسلطات الدينيـة،              

ذه ينبغـي هلـ   و.  ثقافيـة  تمـربرا ما تستند إليه مـن      إلناث و ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية ل    
الضغوط األفكار التقليدية و  شمل تصميم وتنفيذ محالت تثقيفية فعالة ملكافحة        تاجلهود أن   
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إىل وتطلـب اللجنـة     . ةاألميـ يف صـفوف الفئـات      سـيما    الواألسرية املؤيدة هلـذه املمارسـة،       
  .أثر هذه التدابريمعلومات عن يف تقريرها املقبل  الطرف أن تدرج الدولة

  
  املرأة الريفية    

غالبيـة  الدولـة الطـرف و    يشكلن غالبيـة النـساء يف        اتشري إىل أن الريفي   إن اللجنة، إذ ت     - ٤٣
تكـرر تأكيـد قلقهـا إزاء املعلومـات والبيانـات اإلحـصائية             ،  يالقوى العاملـة يف القطـاع الزراعـ       

قــضايا بــشأن ســيما  ريفيــة والنائيــة، والاملــرأة يف املنــاطق الحالــة  املقدمــة بــشأن جــدااحملــدودة 
ــة وا   ــيم والعمــل والعمال ــصحة والتعل ــة  ال ــاة االجتماعي ــشاركة يف احلي ــسياسية -مل تالحــظ و .ال

املرتفـع  عـدد  اللكنها تـشعر بـالقلق إزاء   ، ويف اآلونة األخرية احلملة اليت نظمتها احلكومة      اللجنة
مـن  األمـر الـذي حيـرمهن      شخـصية،   اليـة   واهلبطاقـات   الريفيات اللـوايت لـيس لـديهن        النساء  من  

 واحلــصول اتناخبــكتــسجيل حقهــن يف ال، مبــا يف ذلــك ات كمواطنــنالتمتــع الكامــل حبقــوقه
  .خدمات الدولةاالستفادة من على عمل و

 بيانـات شـاملة عـن    املقبـل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا        اللجنة إىل   تطلب    - ٤٤
 الطـرف   إىل الدولة وتطلب اللجنة    . املشمولة باالتفاقية  املرأة الريفية يف مجيع اجملاالت    حالة  
 املقيمـات يف   النـساء    هن فـي  نويـة جلميـع النـساء، مبـ       اهلتسريع عملية إصـدار بطاقـات       أيضا  

  .املناطق الريفية والنائية
  

  الفئات الضعيفة من النساء    
ــة   - ٤٥ ــا إزاء  تعــرب اللجن ــة عــن املعلومــات واإلحــصاءات امل ضــآلة  عــن قلقه ــات  الفقدم ئ

والالجئـــات وفتيـــات ، مبـــن فـــيهن املـــسنات وذوات اإلعاقـــة  والفتيـــاتالـــضعيفة مـــن النـــساء
 يف كــثري مــن  والفتيــات إزاء تعــرض هــؤالء النــساءهــا أيــضاوتعــرب اللجنــة عــن قلق. الــشوارع

لـى التعلـيم والعمالـة      عصول  مـا يتعلـق بإمكانيـة احلـ        سـيما يف    التمييـز، ال   شكالاألحيان لشىت أ  
  . إىل القضاءإمكانية االحتكامحية واحلماية من العنف ووالرعاية الص

تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل صـورةً شـاملة حلالـة                       - ٤٦
ما يتعلق جبميع اجملاالت  يفوذلك  ، على أرض الواقع والفتياتالفئات الضعيفة من النساء

  .برامج وإجنازات حمددةعلومات عن اليت تغطيها االتفاقية، إضافة إىل م
  

  الزواج والعالقات األسرية    
لقيامها مـؤخرا بإدخـال تعـديالت       على الدولة الطرف    يف الوقت الذي تثين فيه اللجنة         - ٤٧

فهـي   سـنة بالنـسبة للـذكور واإلنـاث،     ١٨ إىل   ١٦على قانون الضرائب ورفع سن الزواج من        
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يف املنـاطق   ال سـيما    لفتيـات، و  دى ا املبكر لـ  زواج  الاالت  املرتفع حل عدد  التعرب عن قلقها إزاء     
تالحــظ اللجنــة مــع القلــق و. قــانونبتعــدد الزوجــات مبوجــب الذن إزاء اســتمرار اإل و،الريفيــة
مـــا يتعلـــق بـــالزواج يف األحـــوال الشخـــصية، وخاصـــة يف جمـــال أن األحكـــام القانونيـــة أيـــضا 

ــساوية  تكفــل، ال اإلرثوالطــالق وحــضانة األطفــال و  ــا مت يف هــذا و. والرجــلة للمــرأ حقوق
ة الــضعف الــيت تعيــشها حالــوالــصدد، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء حــاالت الــزواج العــريف،  

ــساء ا ــلن ــن اتتزوجــامل اتسيحيامل ــسلمرجــال  م ــن حيــث  م ــال   ني م الطــالق وحــضانة األطف
هـي  حمـاكم األسـرة، و  رأسـون  القـضاة الـذين ي  من كون وتشعر اللجنة بالقلق كذلك    . اإلرثو

مـن عـدم    املعرفة واخلـربات املطلوبـة، و     ، ليس لديهم  حيدة اليت تبت يف قضايا األسرة     الواحملاكم  
ــالقلق أيــضا  .  يف حمــاكم األســرةتقلــد النــساء ملناصــب القــضاة  ــة ب  األحكــام ألنوتــشعر اللجن

  .آليات التنفيذ املناسبةلغياب ذ يتنفجتد طريقها إىل القد ال األسرة الصادرة عن حماكم 
األحوال ها املتعلقة بشامل لقوانيناستعراض ىل إجراء إالدولة الطرف تدعو اللجنة   - ٤٨

زواج والطـالق  ذات الصلة بـال قوق يف احلاملرأة والرجل مبا يكفل املساواة بني الشخصية،  
موحــد  بــأن تنظــر الدولــة الطــرف يف إصــدار قــانون  ي، وتوصــإلرثوحــضانة األطفــال وا

وتـدعو اللجنـة   . من املـسلمني واملـسيحيني    شمل كال   ياألحوال الشخصية و  لألسرة يتعلق ب  
تنفيــذ تــدابري هتــدف إىل القــضاء علــى تعــدد الزوجــات يف مجيــع  أيــضا إىل الدولــة الطــرف 

 بـشأن املـساواة يف الـزواج        ٢١احلاالت، على حنو ما تدعو إليه اللجنة يف توصيتها العامـة            
ــدابري الالزمــة ملكافحــة مم  ، وإىل والعالقــات األســرية ــزواج املبكــرةارســاختــاذ مجيــع الت  . ال

ــة قــضاة األســرة كــونحــىت يتنظــيم دورات تدريبيــة بوتوصــي اللجنــة كــذلك    علــى دراي
. تعيني قـضاة مـن النـساء يف حمـاكم األسـرة     بيف مسائل قانون األسرة، و    واختصاص كافيني 

األحكـام الـصادرة عـن      تـضمن تنفيـذ     ىل إنشاء آليات فعالة     إوتدعو اللجنة الدولة الطرف     
  .يف الوقت املناسبسرة  األحماكم
حبــل عقــد ي يطلــنب الطــالق ئــقلقهــا مــن أن النــساء الالاإلعــراب عــن اللجنــة تكــرر و  - ٤٩

ذلـك   علـى  نصلحيـ ال ) اخللـع  (٢٠٠٠ عـام  ل ١من جانب واحد مبوجـب القـانون رقـم          الزواج  
عـدم  وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك ألن          . [املهـر إرجاعهن  عن النفقة و  إال بعد تنازهلن    الطالق  

ــة املــساواة يف توزيــع التنــصيص علــى  ــة عنــد امللكي ىل الــضعف إالطــالق يــؤدي وقــوع الزوجي
  .]االقتصادي للزوجة

 ٢٠٠٠ عــام ل١ىل النظــر يف تنقــيح القــانون رقــم  إتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف    - ٥٠
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف    [.املرأةالذي تتعرض له  القضاء على هذا التمييز املايل       هبدف
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 تراكمـت    الـيت  يـة لكيف توزيـع امل   بني الزوجني عنـد الطـالق       املساواة  إىل التنصيص على    ك  كذل
  .]الزوجيةامللكية  تراكم يفالية غري املسامهات امل مع مراعاة، ية بينهماالزوجطيلة قيام العالقة 

  
  مجع البيانات وحتليلها    

حالـة  ائية كافيـة عـن      تعرب اللجنة عن قلقهـا بـشأن عـدم تقـدمي التقريـر بيانـات إحـص                  - ٥١
انعـدام  ويساور اللجنـة القلـُق أيـضا إزاء     . ما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية       املرأة يف 

ملعلومات عن أثر التدابري املتخذة، والعراقيـل الـيت ُووجهـت، والنتـائج الـيت حتققـت يف خمتلـف                    ا
  .جماالت االتفاقية

يز نظامها جلمع البيانات، مبا يف ذلك استخدام  الطرف إىل تعزتدعو اللجنة الدولة  - ٥٢
 حتقيــق يفاملــرأة والتقــدم احملــرز الــة املؤشــرات القابلــة للقيــاس لتقيــيم االجتاهــات املتعلقــة حب

. املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، وإىل ختصيص ما يكفي من موارد امليزانية هلذا الغرض     
يرهــا املقبــل بيانــاٍت وحتلــيالت ن تقرضّمتــجنــةُ إىل الدولــة الطــرف كــذلك أن وتطلــب الل

وعلـى مـستويي الدولـة      إحصائية مصنفة حسب نوع اجلـنس واملنـاطق الريفيـة واحلـضرية،             
املتخـذة علـى مـستوى     حبيث توضـح هـذه البيانـات والتحلـيالت أثـَر التـدابري         ،اتواحملافظ

  .السياسات والربامج، والعراقيل اليت ُووجهت، والنتائج اليت حتققت
  

  الربوتوكول االختياري    
الدولة الطرف، تطلـب    يف  لنظر  توجد قيد ا   ألة أن هذه املس   ، وهي تدرك  اللجنةإن    - ٥٣

  .الربوتوكول االختياري لالتفاقيةاالنضمام إىل إىل الدولة الطرف 
  

  إعداد التقرير املقبل    
تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تكفــل مــشاركة مجيــع الــوزارات واألجهــزة   - ٥٤

ــل، وأن تتــشاور      ــة مــشاركة واســعة النطــاق يف إعــداد تقريرهــا املقب ل تلــك خــالاحلكومي
  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنساناملنظمات خمتلف مع  املرحلة

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

،  الطرف، لـدى الوفـاء مبـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة                  الدولةَ حتث اللجنةُ   - ٥٥
ــى   ــستعني عل ــى أن ت ــيجني ال   حنــو كامــل عل ــهاج عمــل ب ــإعالن ومن ــب  أحكــام عــضدان ينذيل

  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلاالتفاقية، 
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أنه ال غىن عن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقيـة إذا أُريـد حتقيـق            - ٥٦

وتـدعو إىل إدمـاج منظـورٍ جنـساين يف كافـة اجلهـود الراميـة إىل                 .  اإلمنائيـة لأللفيـة    األهداف
حتقيق تلك األهداف وأن تعكس هـذه اجلهـود بـشكل صـريح مـا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن                     
  .أحكام، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  التعميم    

علــى نطــاق واســع حــىت مــصر  تعمــيم هــذه املالحظــات اخلتاميــة يف تطلــب اللجنــة  - ٥٧
يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية               

الـيت اختـذت لـضمان املـساواة القانونيـة          دراية بـاخلطوات    ومنظمات حقوق اإلنسان، على     
وتوصـي  . رى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد         التـدابري األخـ   ب و ،والفعلية بني الرجل واملـرأة    

وُتـشجَّع الدولـةُ الطـرف علـى تنظـيم          . تعمـيم اجملتمعـات احملليـة أيـضا       ال شملاللجنة بـأن يـ    
وتطلـب اللجنـة   . سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تطبيـق هـذه املالحظـات           

لعامـة للجنـة، وإعـالن      لتوصـيات ا  التعمـيم الواسـع النطـاق ل      أن تواصل   إىل الدولة الطرف    
املعقـودة  ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة            

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن  : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”بــشأن موضــوع
  .سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان ، وال“احلادي والعشرين

  
  لتصديق على معاهدات أخرىا    

انـضمام الدولـة الطـرف إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان       مـن شـأن   تالحظ اللجنة أن     - ٥٨
ز متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواجبة هلن يعزت ةالدولية الرئيسية التسع
ى النظـر يف التـصديق       علـ  مـصر ولذلك، تـشجع اللجنـةُ حكومـة        . )١(يف كافة مناحي احلياة   

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص      ي اليت مل تصبح بعد طرفا فيها، وه       على املعاهدة 
  .من االختفاء القسري

  
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ؛ والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )١(  
اتفاقيـــة القـــضاء علـــى ؛ والتمييـــز العنـــصريمجيـــع أشـــكال  الدوليـــة للقـــضاء علـــى االتفاقيـــة؛ ووالـــسياسية

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                   ؛ و أشكال التمييز ضـد املـرأة      مجيع
ملهـاجرين  االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال ا            ؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ و      الالإنسانية أو املهينة   أو

اتفاقية حقـوق األشـخاص     ؛ و االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       ؛ و وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
 ، معلومات خطية عـن    عامنيأن تقدم، يف غضون     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        - ٥٩

  .أعاله ٢٤و  ١٦ اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني
  

  املساعدة التقنية    
 وضـع وتنفيـذ     يفاملـساعدة التقنيـة     توصي اللجنة بأن تـستفيد الدولـة الطـرف مـن              - ٦٠

 وتـدعو اللجنـةُ   . برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعاله واالتفاقيـة ككـل           
والـربامج التابعـة    تعاوهنا مع الوكاالت املتخصـصة      وطيد  أيضا الدولة الطرف إىل مواصلة ت     

ملنظومة األمم املتحدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة                     
ــسكان،       ــة، وصــندوق األمــم املتحــدة لل اإلمنــائي للمــرأة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
ومنظمة الـصحة العامليـة، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وشـعبة اإلحـصاءات                   

  .ية واالجتماعية باألمانة العامةبة النهوض باملرأة التابعتان إلدارة الشؤون االقتصادوشع
  

  موعد التقرير املقبل    
ــى ا       - ٦١ ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن ــشواغل تطل ــذه    ل ــها يف ه ــرب عن ــيت أُع ال

. التفاقيـة  مـن ا   ١٨املـادة   قدم مبوجـب    تقريرها الدوري املقبل امل   يف  املالحظات اخلتامية، وذلك    
  .٢٠١٤فرباير / شباط٥ها الدوري املقبل حبلول تقريرتقدمي  الطرف إىل  الدولةَوتدعو اللجنةُ

ــة الطــرف  و  - ٦٢ ــة الدول ــاع املىل إتــدعو اللجن ــسقة لتقــدمي التقــارير   اتب ــة املن ــادئ التوجيهي ب
يقة أساسـية   مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وث           

ن اجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني جلـ     حدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، الـيت أُقـرت يف اال       مو
 ٢٠٠٦ هيونيـــــ /حزيـــــران معاهـــــدات حقـــــوق اإلنـــــسان يف    املنـــــشأة مبوجـــــب   هليئـــــات  ا
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(  خاصــة تقــارير املبــادئ التوجيهيــة لتقــدمي   اتبــاع وال بــد مــن

جنبـا  ، ٢٠٠٨ينـاير  / اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعـني يف كـانون الثـاين       اليت مبعاهدات بعينها 
تلـك املبـادئ    شكل  تـ و. موحـدة إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي وثيقـة أساسـية              

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            جمتمعـة  
ينبغـي  ، يف حـني   صـفحة  ٤٠املعاهـدة   ال تتجـاوز الوثيقـة اخلاصـة ب       ينبغـي أ  و. التمييز ضـد املـرأة    

 .ة صفح٨٠ و٦٠وحدة املستكملة ما بني الوثيقة األساسية املتتجاوز  أال

  
  


