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 ضد املرأة القضاء على التمييزاللجنة املعنية ب
 واألربعنيالدورة  اخلامسة  الفريق العامل ملا قبل

     ٢٠١٠فرباير / شباط- يناير/كانون الثاين
 قائمة املواضيع واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  

  
 مصر  

لتقريــرين الــدوريني الــسادس  نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع ل   
 .(CEDAW/C/EGY/7)والسابع ملصر 

  
 نظرة عامة  

 التقرير معلومات عن عملية إعداد التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الـسادس             يتضمن - ١
 اريجــى بيــان الكيفيــة الــيت شــارك هبــا ممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــ  ف.والــسابع ملــصر

يرجى أيضا إبالغ اللجنة ما إذا كان التقريـر قـد عـرض             و .يف العملية ،  املنظمات غري احلكومية  
 . أية هيئة معينة رفيعة املستوى علىعلى الربملان أو

بـالرغم مـن النجـاح الـذي مت إال أنـه مـا زال هنـاك                 ” فإنه   الطرفوفقا لتقرير الدولة    و  - ٢
اعي والــيت ال زالــت حتــديا يتمثــل يف اســتكمال بــاقي البيانــات املــصنفة حــسب النــوع االجتمــ  

ريجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن جهـود التعـاون بـني اجمللـس                  ف. “قاصرة يف بعض اجملـاالت    
القومي للمرأة واجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومركز املعلومات ودعـم اختـاذ القـرار            

 لتحـسني مجـع     ويف هذا السياق، مـا هـي التـدابري األخـرى املتخـذة حاليـا               .التابع جمللس الوزراء  
البيانات لكفالة أن تشمل البيانات املصنفة حسب النـوع االجتمـاعي مجيـع النـساء، مبـن فـيهن                   

يرجـى تقـدمي أمثلـة عـن املؤشـرات اجلديـدة             النساء من املناطق الريفيـة واألقليـات واملهـاجرين؟        
  وغري النمطية املستخدمة لقياس املساواة بني اجلنسني؟
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، ُشكِّلت جلنة من وزارة اخلارجية واجمللس القومي للمـرأة          لطرفالدولة   ا ووفقا لتقرير   - ٣
 ٩  و٢ املــواد عــن مــصر ا أبــدهتيت الــاتواألجهــزة ذات الــصلة لدراســة إمكانيــة رفــع التحفظــ 

يتم حاليـا التنـسيق بـني األجهـزة الوطنيـة املعنيـة هبـدف وضـع رؤيـة وطنيـة موحـدة                       ”  و ١٦ و
ويف ضــوء املالحظــات اخلتاميــة  .“املــادة الثانيــةللوصــول إىل صــيغة مناســبة لرفــع الــتحفظ عــن 

 .الصددالسابقة اليت قدمتها اللجنة، يرجى تزويد اللجنة بآخر املعلومات يف هذا 

 تعمـــيم يةصراملـــكومـــة احلطلبـــت اللجنـــة، يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة، إىل     و  - ٤
لتقريـر اجلـامع للتقريـرين      املالحظات اخلتامية علـى نطـاق واسـع فيمـا يتعلـق بـالتقرير الثالـث وا                

 لتوعيــةعلومــات عــن التــدابري املتخــذة  املزيــد مــن املريجــى تقــدمي ف .الــدوريني الرابــع واخلــامس
املــسؤولني اإلداريــني واملــسؤولني احلكــوميني والــسياسيني فــضال عــن اجملتمــع املــدين واجلمهــور  

ــن       ــساء م ــات والن ــساء الريفي ــيهن الن ــا ف ــسهن، مب ــساء أنف ــفوالن ــاتخمتل ــات   الفئ ــة وفئ  العرقي
 .خلطوات املتخذة لكفالة املساواة بني املرأة والرجل حبكم القانون وحبكم الواقعبااألقليات، 

  
  واملؤسسيالتشريعياإلطار   

ــشري   - ٥ ــشريع    ونيف حــني ت ــشكل جــزءا مــن الت ــة ت ــي إىل أن االتفاقي ــدمي  احملل ، يرجــى تق
 خــالل الفتــرة الوطنيــةمــام احملــاكم معلومــات عمــا إذا كــان مت االحتجــاج بأحكــام االتفاقيــة أ  

 .املشمولة باالستعراض، مع تقدمي أمثلة على السوابق القضائية يف هذا الصدد

 تعريف للتمييـز ضـد املـرأة يـشمل          احملليوُيرجى بيان ما إذا كان قد أُدرج يف التشريع           - ٦
عال التمييز اليت تقوم هبـا       ويشمل أيضا أف   ١شيا مع املادة    االتمييز املباشر والتمييز غري املباشر، مت     

  .٢اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، وفقا للمادة 
 ٢٠٠١ املــرأة يف عــام ىإنــشاء مكتــب شــكاوإىل  هــا تقرير يفالطــرف الدولــة شريوتــ  - ٧

ن املــشاركة مــهبــدف تلقــي ورصــد شــكاوى النــساء والتــصدي للمــشكالت الــيت تعــوق املــرأة 
ــة ــر أيــض  .الفاعل ــارزة يف عمــل اجمللــس    ويــشري التقري ــشكاوى يعــد عالمــة ب ا إىل أن مكتــب ال

 اإلبــالغ مــن  مــصريةمــرأةا تــستطيع أي يتالقــومي للمــرأة، وأن املكتــب هــو القنــاة الرمسيــة الــ  
ريجى تقـدمي معلومـات إحـصائية، إن وجـدت، عـن            ف. عن أية ممارسة متييزية تتعرض هلا     ا  خالهل

طبيعة هذه الشكاوى، والنتـائج الـيت أسـفرت         عدد الشكاوى اليت وردت منذ إنشاء املكتب، و       
، وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومـات عـن أيـة آليـات أو وسـائل انتـصاف أخـرى                .عنها

 عـن التمييـز     شـكاوى  اللـوايت يـرغنب يف تقـدمي         على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، متاحـة للنـساء       
 .على أساس نوع اجلنس
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 األجهزة الوطنية  

ــر إ   - ٨ ــشري التقريـ ــتراتيجية يـ ــرأة لىل اسـ ــومي للمـ ــس للقـ ــدلمجلـ ــام   متتـ ــىت عـ  ٢٠١٥ حـ
ريجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن            ف .توجه عملي هتدف إىل التمكني الشامل للمرأة       ذات

مضمون االستراتيجية وتنفيذها، وعن كيفية رصد التنفيذ وتقييمه وآثـاره فيمـا يتعلـق بتحقيـق                
 .أهداف االتفاقية

د مــن املعلومــات عــن النــهج اجلديــد الــذي اختــذه اجمللــس القــومي  يرجــى تقــدمي املزيــو  - ٩
شاركة مبــللمــرأة يف ســياق التخطــيط الــوطين، مبــا يف ذلــك التخطــيط القــائم علــى املــشاركة،    

 إىل جانــب منظمــات ، مــن ضــمن مــشاركات أخــرى،النــساء علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية 
لنحـــو املـــشار إليـــه يف تقريـــر     ، علـــى ا مـــا هنالـــك إىل وحكوميـــة، واجملـــالس احملليـــة،     غـــري
 .الطرف الدولة

  
  النمطية النماذج  

 الراسـخة   الـسلبية يشري التقرير، يف إطار عدة بنود، إىل التأثري املتفشي للـصور النمطيـة                - ١٠
 ومـن بينـها احلقـوق يف جمـاالت التعلـيم            ثقافيا علـى متتـع املـرأة بـاحلقوق الـيت حتميهـا االتفاقيـة،              

وباإلشــارة إىل املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للّجنــة،   .يف اختــاذ القــراروالعمــل ويف مــشاركتها 
ــوع اجلــنس        ــأدوار ن ــة ب ــشطة املــضطلع هبــا للتوعي ــدابري املتخــذة واألن يرجــى االستفاضــة يف الت

 يف الـسلوك والقـضاء علـى النمـاذج النمطيـة      ري إحـداث تغـي   إىل الـيت هتـدف   واجملتمع ككـل،     يف
  . الثقافةمن املنبثقة السلبية واملمارسات التمييزية

 اخلتاميـة الـسابقة للّجنـة، يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن                   وإحلاقا باملالحظـات    - ١١
 لتحــسني صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــالم وتــأثري هــذه التــدابري علــى مــضمون املبذولــةاجلهــود 

ــالم  ــائل اإلعـ ــائل اإل    و .وسـ ــتراتيجية وسـ ــن اسـ ــيل عـ ــن التفاصـ ــد مـ ــدمي املزيـ ــى تقـ ــالم يرجـ عـ
يرجى أيضا تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن تكـوين وأنـشطة وحـدة الرصـد              و .وضعها مت اليت

اإلعالمي، اليت تشكّل اآلن جـزءا دائمـا مـن اهليكـل التنظيمـي إلدارة اإلعـالم بـاجمللس القـومي                
 . بفعاليةاللمرأة، وعن املوارد املالية املخصصة ألداء عمله

  
 العنف ضد املرأة  

بـالرغم مـن اجلهـود       اخلتاميـة الـسابقة عـن قلقهـا مـن أنـه              مالحظاهتـا ت اللجنة يف    أعرب  - ١٢
 هتـ  قّدم ووفقـا لتقريـر    . ملنع العنف ضد املـرأة والقـضاء عليـه         ما من هنج متكامل   ، إال أنه    املبذولة
ــرِّر ــةاملقـ ــة اخلاصـ ــه   ة املعنيـ ــبابه ونتائجـ ــرأة، وأسـ ــد املـ ــالعنف ضـ ، (E/CN.4/2003/75/Add.1 بـ
 .ال يعترب االغتصاب الزوجي خمالفا للقانون وال حيظر القانون التحـرش اجلنـسي   ،)٧١٨ الفقرة
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 معاجلــة هــذه املــسألة، وكــذلك الطــرف هبــا الدولــة تعتــزمالطريقــة الــيت ب اللجنــة إبــالغريجــى ف
 واالسـتفادة مـن اخلـدمات، لكـي تفـي بالتزاماهتـا مبوجـب               العدالـة  إىل    على اللجوء   املرأة بقدرة

 يف ســن الطــرفوهــل تنظــر الدولــة .  الــصادرة عــن اللجنـة ١٩  رقــمية العامــةاالتفاقيـة والتوصــ 
االغتـصاب الزوجـي     و قوانني جتّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي               

 مـــن قـــانون ١٧وعـــالوة علـــى ذلـــك، يرجـــى إيـــضاح مـــضمون املـــادة  والتحـــرش اجلنـــسي؟
 .املصري العقوبات

عــن تــوافر اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة للنــساء ضــحايا   معلومــاتيرجــى تقــدمي و  - ١٣
يرجــى االستفاضــة يف التــدابري املتخــذة لبنــاء القــدرات والتوعيــة مــن خــالل الــربامج     و.العنــف

مبــا يف ذلــك رجــال الــشرطة واحملــامون واألخــصائيون الــصحيون  (املخصــصة ملختلــف الفئــات 
ــسلطة القـــضائية   ــاملون يف الـ ــور عمومـــا ) والعـ ــوفري إحـــصا   ي و.واجلمهـ ــى أيـــضا تـ ت، ءارجـ

الـيت أُنزلـت     الشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات واإلدانـات والعقوبـات           عن عدد وجدت،   إن
  .أية تعويضات منحت للنساء ضحايا العنف أو ألسرهنعن  وباملرتكبني

. املعلومـات عـن تـأثري احلملـة القوميـة ملناهـضة ختـان اإلنـاث              املزيد مـن    يرجى تقدمي   و  - ١٤
يرجـى إبـالغ اللجنـة      قـانون حيظـر ختـان اإلنـاث وجيّرمـه          صـوغ  ىتقرير إىل أنـه جيـر     يشري ال  إذ
 .العتماده، إىل إطار زمين خالف ذلك، أو اإلشارة،  قد أُعتمدإذا كان هذا القانون ما
  

 االجتار باملرأة والدعارة  

الل يرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار االجتار بالنساء والفتيات ألغـراض االسـتغ              - ١٥
 التـشريعات احملليـة وتنفيـذها، وكـذلك     عـن علومـات  امل  آخـر اجلنسي واالقتصادي، مبا يف ذلـك     

 واملعاقبـة   االجتـار بالنـساء والفتيـات     منـع   عن اآلليات األخرى على املستوى الـوطين الراميـة إىل           
جنـة الوطنيـة    لويف هذا الصدد، يرجى تقدمي املزيد من املعلومـات عـن تكـوين وأنـشطة ال                .عليه

ــع االجتــار     ــشأة  ملكافحــة ومن ــسيقية املن ــة    باألشــخاصالتن ــشرية واملالي ــوارد الب ــن امل ــضال ع ، ف
  .املخصصة ألداء عملها بفعالية

ــات املتورطــات      و  - ١٦ ــساء والفتي يف يرجــى تقــدمي إحــصاءات، إن وجــدت، عــن عــدد الن
انون العقوبـات املـصري مييـز       ، ما زال عدد من املواد يف قـ        الطرفوفقا لتقرير الدولة    ف .الدعارة

 تعـديل املـواد      قـانون  مـشروع فما هي املرحلة الـيت بلغهـا        . بني الرجل واملرأة يف جرائم الدعارة     
ذات الصلة من قـانون العقوبـات الـذي صـاغه اجمللـس القـومي للمـرأة، بالتعـاون مـع عـدد مـن                      

تأهيل النـساء   لبري املتخذة    التدا االستفاضة يف يرجى   اجلمعيات اخلاصة، وقدِّم إىل وزارة العدل؟     
يرجـى أيـضا    . الدعارة ودعمهن من أجل رد االعتبار االجتماعي هلـن اإلقالع عن الراغبات يف   
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 االجتـار ألفـراد الـشرطة       متخـصص يف جمـال     تـدريب تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري       
 .تدابريفعالية هذه المدى ، وتقدمي معلومات عن ئية القضاوالسلطةوحرس احلدود 

  
 املشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على املستوى الدويل  

ــة تقــدم  - ١٧ ــاة     يف تقريرهــاالطــرف الدول ــرأة يف احلي  معلومــات عــن مــشاركة الرجــل وامل
 مـا زال يعتقـد، يف بعـض املنـاطق،           مـن أن اجملتمـع    يف التقريـر    وإحلاقا مبا جاء     .السياسية والعامة 

 ى، يرجــالربملــان، ويفــّضل أن ميثّلــه رجــل يف  جــل دون املــرأةهــي حكــر علــى الر أن الــسياسة 
ع اختاذها، لتحقيق مـشاركة النـساء       زَماالستفاضة يف التدابري امللموسة اليت اتُّخذت، والتدابري املُ       

والربملـان والـسلطة    احلكومـة يف علـى مجيـع املـستويات       وعلى قدم املـساواة     ومتثيلهن بشكل تام    
 علــى املــستوى الــدويل، مــع مراعــاة التوصــية العامــة كــذلك مييــة، والقــضائية واألوســاط األكاد

  من االتفاقيـة، والتوصـية العامـة       ٤ من املادة    ١ بالفقرة   فيما يتعلق  الصادرة عن اللجنة     ٢٥ رقم
 . املتعلقة باملرأة يف احلياة العامة٢٣ رقم

  
 اجلنسية  

اجلنـسية مبوجـب القـانون       قـانون    ه جـرى تعـديل     إىل أن   يف تقريرها  الطرفشري الدولة   ت  - ١٨
 اجلنــسية املــصرية إىل األبنــاء يف مــنح  يفاجلنــسنييــساوي بــني كــي ، ل٢٠٠٤ لعــام ١٥٤رقــم 

 احلكومــة املتخــذة مــن اخلطــوات إىليرجــى اإلشــارة  .أجــنيبحالــة زواج أي مــن األبــوين مــن 
  .من أم مصرية وأب فلسطيينيتعلق جبنسية األطفال املولودين  فيما

  
 التعليم  

 التحـاق اإلنـاث والـذكور       متوسـط عـدد    يف تقريرهـا إىل اخنفـاض        الطرفتشري الدولة     - ١٩
اسـتمرار   وإىل  القليلـة الـسكان    القرى الريفية والنائيـة      عدد من بصفة عامة يف    بالتعليم األساسي   

يرجـى تقـدمي بيانـات ومعلومـات         . لـصاحل الـذكور يف بعـض املنـاطق          بني اجلنسني   فجوة وجود
 النـساء والفتيـات مـن املنـاطق الريفيـة واألقليـات واجلنـسيات               قـدرة عن   و عن مستويات التعليم  

، علـى احلـصول علـى       غري املصرية، مبن فيهن النساء والفتيات من أوساط املهاجرين والالجـئني          
 .خدمات التعليم

 الفتيـات  تّسجل حاالت تسرب بـني  إىل أنه ما زالت ها تقرير يفالطرف الدولة   شريوت  - ٢٠
يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن األســباب الرئيــسية لعــدم    .ريفيــة والنائيــةيف املنــاطق ال

 . اختاذها ملنع هذا التسربىنساء تعليمهن والتدابري اليت جيرمواصلة الفتيات وال
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 العمل  

إىل الـيت هتـدف   و الطـرف يرجى تقدمي معلومات عـن الـسياسات الـيت وضـعتها الدولـة         - ٢١
اة الفعلية بني الرجل واملرأة يف جماالت العمـل واإلشـارة إىل اخلطـوات               املساو  يف حتقيق  التعجيل
 ويف هـذا اخلـصوص، يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن                 . لتنفيذ هـذه الـسياسات     املتخذة
 وحدات تكافؤ الفرص يف شىت الوزارات، املنشأة لكفالة متتع املرأة حبقوقهـا الدسـتورية               أنشطة

 . يف مكان العملوالتصدي للتمييز ضد املرأة

أنـواع  االجتماعيـة أو غريهـا مـن         وأيرجى وصف أنواع اخلدمات واحلماية القانونية       و  - ٢٢
ــة املتاحــة    ــرأةاخلــدمات واحلماي ــري الرمســي  للم ــة    و . يف القطــاع غ ــدمي توضــيح للّجن يرجــى تق

 تتمتـع  يف القطاع غـري الرمسـي، وكـذلك يف القطـاعني اخلـاص والزراعـي،                 املرأةكانت   إذا عما
 ؟٢٠٠٣باحلماية مبوجب قانون العمل املوحد لعام 

  
 الصحة  

 املتخــذة ملكافحــة اإليــدز،   التــدابري يف تقريرهــا إىل عــدد مــن   الطــرفتــشري الدولــة    - ٢٣
يرجــى  .برنــامج قــومي ملكافحــة اإليــدز وإنــشاء جلنــة عليــا ملكافحــة اإليــدزوضــع ذلــك  يف مبــا

تــدابري مــن قبــل التربيــة اجلنــسية اختــاذ ضمن توضــيح مــا إذا كانــت الــربامج املــذكورة أعــاله تتــ
يرجـــى أيـــضا اإلشـــارة و .قـــدمي اخلـــدمات الطبيـــةمل  وتـــدريباملــدارس، ومحـــالت توعيـــة  يف
 اإليـــدز/البـــشرية نقـــص املناعـــة بفـــريوسلنـــساء والفتيـــات املـــصابات مـــن االنـــسبة املئويـــة  إىل

  .بالذكور مقارنة
ــد و  - ٢٤ ــات عــن  مييرجــى تق ــات وبيان ــدرة معلوم ــسا  ق ــات، مبــ لن ــساء  ناء والفتي ــيهن الن  ف

والفتيــات مــن املنــاطق الريفيــة واألقليــات واجلنــسيات غــري املــصرية، مــن قبيــل املهــاجرات           
يرجـى أيـضا تقـدمي    و .االستفادة من خدمات الصحة العامة والـصحة العقليـة  ، على   والالجئات

ك االجتاهـات   معلومات عن معدالت وفيات األمهات واعتالهلن لدى مجيـع النـساء، مبـا يف ذلـ               
 بتنظــيميرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن اخلــدمات املتعلقــة و . الــزمناملــسجلة علــى مــر

 .سيما يف املناطق الريفية والنائية وسائل منع احلمل، التوافر األسرة، مبا يف ذلك 

 النساء الضعيفة من فئات الاملرأة الريفية و  

ــة    - ٢٥ ــا الطــرفتقــدم الدول ــة وحتــدد بعــض     يف تقريرهــا معلوم ــرأة الريفي ت عــن وضــع امل
  املــنخفض عمومــا، واملــستوى االقتــصاديالنــسبة املرتفعــة لألميــة بــني النــساءالتحــديات، مثــل 

 بطاقـــات الـــرقم القـــومي علـــى النـــساء الريفيـــات وعـــدم حـــصول معظـــمالريـــف املـــصري  يف
 تقـدمي   يرجـى  .من فرص حصوهلن على العمـل أو علـى مـا تـوفره الدولـة مـن خـدمات                   حيد مما
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 هـذه التحـديات     ملواجهـة املزيد من املعلومـات عـن الـسياسات والـربامج اخلاصـة الـيت ُوِضـعت                 
وما هي التدابري اليت جيري اختاذها لزيادة مشاركة املرأة الريفيـة            .وتلبية احتياجات املرأة الريفية   

الس  يف اجملـــ  مـــشاركتها يف جهـــود تنميـــة اجملتمـــع احمللـــي واختـــاذ القـــرارات، مبـــا يف ذلـــك       
 للقرى؟ احمللية

يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن وضــع حقــوق اإلنــسان للمــسنات والنــساء    و  - ٢٦
والفتيات ذوات اإلعاقة، فيما يتعلق بالتعليم والعمل واملسائل املتصلة بالـصحة واحلـصول علـى          

لـق   فيمـا يتع مماثلـة وينبغـي تقـدمي معلومـات     .اخلدمات الصحية، فضال عـن احلمايـة مـن العنـف         
 . األجنبياتبعامالت املرتل

  
 الزواج والعالقات العائلية  

يرجى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة لكفالـة املـساواة بـني املـرأة                         - ٢٧
 . الطالق واملرياثونتائجوالرجل يف مسائل األحوال الشخصية املتعلقة بالزواج والطالق 

يرجـى اإلشـارة     .الزجيـات  تعـدد     باسـتمرار ممارسـة     يف تقريرها  الطرفوتعترف الدولة     - ٢٨
 مـن  ١٦ات، وفقـا للمـادة   جيـ  تنظـر يف إلغـاء ممارسـة تعـدد الز    الطـرف ما إذا كانـت الدولـة      إىل  

املتعلقـــــة باملـــــساواة يف الـــــزواج ) ١٩٩٤ (٢١  للّجنـــــة رقـــــماالتفاقيـــــة والتوصـــــية العامـــــة
 .العائلية والعالقات

  
  الربوتوكول االختياري  

ــا إذا كانـــت اللجنـــة اخلاصـــة املنـــشأة لـــدرس  يرجـــى  - ٢٩ الربوتوكـــول   إبـــالغ اللجنـــة مـ
 وهــل تعتــزم .، يرجــى بيــان نتائجــهويف هــذه احلــال تقريرهــا، أجنــزتالتفاقيــة قــد لاالختيــاري 

  التفاقية أو االنضمام إليه؟ل التصديق على الربوتوكول االختياري الطرفالدولة 
  


