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 والسابع السادس املوحد الدوري التقرير  
  )٢٠٠٦-٢٠٠١( 
 الفهرس

الصفحة 

 للمعلومات إضافية ومصادر املصطلحات قائمة 

.املقدمة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١١
.التقرير    إعداد    عملية    -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١١
.احلايل    التقرير    -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٣
.السابق     مصر    تقرير     علي    اللجنة   مالحظات        علي   واجبة    ردود   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١

 ةاملرأ ضد التمييز أشكال مجيع علي للقضاء الدولية االتفاقية بنود تنفيذ جتاه مصر وضع 
  :األول اجلزء 

.السياسية      اإلجراءات     : الثانية    املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٧

.ة األساسي      واحلريات      اإلنسان      حقوق    : الثالثة   املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠

.ة اخلاص     جراءات   اإل  : الرابعة   املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٣

.ة االجتماعي      مناط  األ  : اخلامسة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٥

.ةباملرأ    االجتار    : السادسة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٩

  :الثاين اجلزء 

.ة والعام   السياسية      احلياة    :السابعة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣

.الدويل    التمثيل    : الثامنة    املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥١

.ة اجلنسي     :التاسعة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٥٣

 :الثالث اجلزء 

.م التعلي   :العاشرة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٥

.ل العم  : عشر    احلادية     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٧
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.ة الصح    : عشر    الثانية    املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٨٤

.ة واالجتماعي       االقتصادية       احلياة    : عشر    الثالثة    املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨

.ة الريفي   املرأة   : عشر    الرابعة   املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٢

  :الرابع اجلزء 

.ت التشريعا      : عشر    اخلامسة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠٥

.ة العائلي    واحلياة    الزواج    : عشر    السادسة     املادة   -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨

 املرأة ضد العنف 
 املالحق 

 رالتقري إعداد يف شاركت اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومية اجلهات :١ رقم ملحق  

 رالتقري إعداد خطوات :٢ رقم ملحق  

 )بالتقرير الصلة ذات املواد( العربية مصر مجهورية ستورد :٣ رقم ملحق  

 ةاجلمهوري رئيس توجهات :٤ رقم ملحق  

 تللوزارا الوزراء جملس رئيس منشور :٥ رقم ملحق  

 احلايل التقرير مبواد الصلة ذات القوانني :٦ رقم ملحق  

 ٢٠٠٦ مارس يف الوزراء جملس رئيس خطاب :٧ رقم ملحق  

 ةوزاري قرارات :٨ رقم ملحق  

 رالتقري إعداد يف شاركت اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومية اجلهات :٩ رقم ملحق  
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  للمعلومات إضافية مصادر و املصطلحات قائمة  
LIST OF ACRONYMS AND ADDITIONAL SOURCES 

 
 التمييز أشكال مجيع علي القضاء اتفاقية
 املرأة ضد

Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women 

CEDAW 

 Center for Development and Population )سيدبا( السكانية األنشطة التنمية مركز
Activities 

CEDPA 

 نظرة - مصر يف االجتماعي النوع وضع
 فيةااستشر

Country Gender Assessment CGA 

 Economic Commission for Africa ECA اإلفريقية االقتصادية اللجنة
 Economic and Social Commission for South East آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة

Asia 
ESCWA 

 Human Immunodeficiency Virus/ Acquired املناعة نقص فريوس
Immunodeficiency Disease 

HIV/AIDS 

 Female-Headed Household FHH املعيلة املرأة
 National Council for Women NCW *للمرأة القومي اجمللس
Ombudsman   املرأة شكاوي مكتب

 United Nations UN املتحدة األمم
 United National Development Programme UNDP اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 والعلوم للتعليم املتحدة األمم منظمة

 ثقافةوال
United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
UNESCO 

 United Nations Population Fund UNFPA للسكان املتحدة األمم صندوق
 United Nations Children’s Fund UNICEF  للطفولة املتحدة األمم صندوق
 United Nations Fund for Women UNIFEM  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق
 United States Agency for International الدولية للتنمية األمريكية الوكالة

Development 
USAID 

 World Bank WB الدويل البنك
 Central Agency for Public Mobilization and**واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز

Statistics 
CAPMAS 

 Demographic and Health Survey DHS الصحي الدميوجرايف سحامل
 General Authority for Literacy and Adult الكبار لتعليم العامة اهليئة

Education 
GALAE 

 Gender  االجتماعي النوع
 
 

 .“جمللس” بـ التقرير يف إليه يشار * 
 The official governmental source of information - واإلحـصاء  للبيانـات  الرمسي احلكومي املصدر ** 

and statistics. 
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  والسابع السادس املوحد الدوري التقرير  
 املقدمة  

 بـاملرأة  للنـهوض  العربيـة  مـصر  مجهورية يف إحرازه مت الذي التقدم احلايل التقرير يغطي  
 خـالل  )سـيداو ( املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع علي القضاء اتفاقية مقررات إطار يف

 .٢٠٠٦ عام هناية إىل ٢٠٠١ عام من الفترة
 بـالقرار  أنـشئت  الـيت  الوطنية اآللية وهو للمرأة القومي اجمللس التقرير هذا بإعداد قام  

 ومتكينـها  بـاملرأة  النـهوض  علـي  العمـل  هبـا  واملنوط ،٢٠٠٠ لسنة ٩٠ رقم اجلمهوري
 علـي  الدسـتوري  املـساواة  حبـق  تعهـا مت علـي  والتأكيـد  التنميـة  يف الفاعلـة  املـشاركة  مـن 
 .)١ رقم ملحق( الواقـع أرض

  :التقرير إعداد يف شارك  

  املختلفة اجملاالت يف متخصصون خرباء - 

 املتخصـصة  القوميـة  اجملـالس  وبعـض  املعنية احلكومية واجلهات الوزارات ممثلو - 
 .واألمومة للطفولة القومي اجمللس مثل

 وأحـزاب  ونقابـات  أهليـة  مجعيات من املدين اجملتمع اتمنظم من العديد ممثلو - 
 )٢ رقم ملحق( اخل ... اإلنسان حلقوق القومي واجمللس سياسية

 
 :التقرير إعداد عملية  

 :يلي ما االعتبار يف يأخذ حنو على التقرير هذا إعداد مت  

 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـي  القضاء جلنة وضعتها اليت اإلرشادية اخلطوط - 
  .املتحدة باألمم املرأة

 .السيداو للجنة التوجيهية واملبادئ العامة املالحظات - 

 .بكني عمل وبرنامج مقررات - 
 بـــني باملـــساواة اخلــاص  الثالـــث اهلــدف  وخاصـــة لأللفيــة  اإلمنائيـــة األهــداف  - 

 .اجلنسني
 الرابـع  الـدوريني  والتقريـرين  الثالـث  الـدوري  التقريـر  حول اخلرباء مالحظات - 

 .*املوحدين واخلامس
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 يـصدرها  الـيت  الدورية الدولية البشرية التنمية تقارير يف وردت اليت املؤشرات - 
 مــصر، - البــشرية التنميــة وتقــارير (UNDP) اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج

 “٢٠٠٣ مــصر - االجتمــاعي النــوع وضــع عــن ستــشرافيةا نظــرة” وتقريــر
(Country Gender Assessment) الدويل البنك مع بالتعاون إصداره مت الـذي. 

 هبـا  التزمـت  الـيت  املتحـدة  األمـم  وثائق مجيع مراجعة متت التقرير إعداد جهود إطار يف  
 باملـساواة  الـصلة  ذات التوصـيات  تلـك  وخاصـة  االعتبار يف توصياهتا أخذ هبدف مصر
 قـومي ال للمجلـس  اسـتراتيجية  صـياغة  متـت  أن اجلهـد  هـذا  نتـاج  وكـان  ،اجلنـسني  بني

 للمـــرأة الـــشامل الـــتمكني إىل هتـــدف عملـــي توجـــه ذات ٢٠١٥ عـــام حـــىت للمـــرأة
ــد ــة األهــداف مــن الثالــث اهلــدف حتقيــق علــي والتأكي ــة اإلمنائي ــزم الــيت لأللفي  هبــا تلت
 .العربية مصر مجهورية

 للمـرأة  القومي اجمللس بني التعاون أواصر زادت التقرير، هذا يغطيها اليت الفترة خالل  
 الــمعرفة  ومؤسـسات  املـدين  اجملتمـع  مؤسـسات  من احلكومية وغري احلكومية ئاتواهلي

 أنـشطة  وممارسة تعاون بروتوكوالت توقيع خالل من الوطين املستوى علي والبحوث
 ليـشمل  اجمللـس  تعـاون  امتـد  وكذلك ،اجلنسني بني املساواة حتقيق إىل هتدف مشـتركة
 وجلنـة  األفريقـي  واالحتـاد  ألفريقيـا  القتـصادية ا اللجنـة  مثـل  ،الدولية اإلقليمية املنظمات
 االستــشاري واجمللــس (ESCWA) آســيا لغــريب واالجتماعيــة االقتــصادية املتحــدة األمــم
ــوع ــابع Gender Advisory Board (GAB) للنـ ــة التـ ــم للجنـ ــدة األمـ ــوم املتحـ  للعلـ

  التنمـية أجل من والتكنولوجيا

 
 * (CEDAW/C/EGY/4-5, CEDAW/C/EGYPT/3) ــذين ــا والـ ــة نظرهتمـ ــة اللجنـ  علـــي بالقـــضاء املعنيـ

 جلـستيها  يف )٢٠٠١ فربايـر  ٢ - ينـاير  ١٥( والعـشرين  الرابعـة  دورهتا يف (CSW) املرأة ضد التمييز
 ،(UNCSTD) .(CEDAW/C/SR/492) ,(CEDAW/C/SR.493) ٢٠٠١ ينــاير ١٩ يف ٤٩٣ و ٤٩٢

 واحلكومــات  األورويب االحتــاد  مـع  لكوكـذ  ... املتحـدة  األمـم  منظمـات  مـن  العديـد  إىل باإلضافة
 Development Assistance “مــصر - التنميــة مــسـاعدات جمموعــة” يف الــدويل والبنــك الــصديقـة

Group (DAG)- Egypt، األطراف متعددة وأخرى ثنائية ماحنة جهات تتضمن واليت. 
 

 وطريقـة  احلايل ريرالتق صياغة يف تقليدي غري جديدا أسلوباً للمرأة القومي اجمللس اتبع  
 مـواد  مـن  مـادة  كـل  تنـاول  حتليلـي  تقريـر  كـبري  حـد  إىل ويعتـرب  االتفاقيـة،  مـواد  تناول
 مجلـة  كل وأحيـانا املادة من فقرة كل بالتفصيل وتناول بل حده، علي السيداو اتفاقية
 لتـسهيل  اإليـضاح  مـن  املزيـد  هبـدف  مضغوما عاما وليس حمددا الرد ليكون الفقرة من

  :بني يفصل أن مادة لكل تناوله عند اجمللس ورأي ،السيداو جلنة مهمة
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 بالتحديد مادة لكل بالنسبة القائم الوضع - ١  
 املادة يف جاء ما لتحقيق املبذولة اجلهود - ٢  
 التحديات - ٣  

  املستقبلية الرؤية - ٤  

 حمـدد  مـل ع برنـامج  حبسب مت عادي غري جهداً التقرير صياغة يف التوجه هذا استدعي  
 اختـذت  الـيت  اخلطـوات  )٣ رقـم  امللحق( ويوضـح ،باستمرار وتطويره تعديله يتم كان
  .اإلعداد عملية يف

 
  :احلايل التقرير  

 دون املـواطنني  بـني  املـشروطة  غري املطلقة املساواة العربية مصر مجهورية دستور يكفل  
ــدة أو اجلــنس إىل النظــر ــم امللحــق( العــرق أو األصــل أو العقي ــادة ٤ رق ــم امل  )٤٠ رق
 مـساندة  سياسية بإرادة بل فحسب الدستورية املساواة حبقوق املصرية املرأة تتمتع وال

  :يف تتمثل للغاية
 لالنتخابـات  برناجمـه  يف سـواء  اجلمهوريـة  لـرئيس  واملتكررة الدائمة التوصيات - 

 املـرأة  دضـ  التمييـز  عـدم  بـضرورة  الربملـان  أمام الرمسية خطاباته يف أو الرئاسية
 املـستويات  كـل  وعلـي  التنميـة  جمـاالت  كـل  يف الفاعلة املشاركة من ومتكينها

 .)٥ رقم ملحق(
 التمييـز  عـدم  علـى  للتأكيـد  الوزارات مجيع جلهود الوزراء جملس رئاسة متابعة - 

 ).٦ رقم ملحق( املرأة ضد
 للمجلـس  رئيسة اجلمهورية رئيس قرينة مبارك سوزان السيدة النتخاب كان - 

 للعديـد  راعيـة  كانـت  وإن وهـي  وأنـشطته  تقدمـه  يف بالغـاً  أثـرا  للمرأة القومي
 لـرئيس  كقرينـة  اجلمهوريـة  مستوي علي باملرأة بالنهوض اخلاصة األنشطة من

 .للمرأة القومي للمجلس فعلية رئيسة أهنا إال ،اجلمهورية
 بـني  املطلقـة  واةاملـسا  مبـدأ  علـى  تنص له املكملة والقوانني الدستور أن من الرغم على  

ــه إال واملــرأة، الرجــل ــة املمارســة عنــد أن  بعــض يف القــانون تطبيــق عنــد حيــدث الفعلي
 ورد الــيت التحــديات بعــض يــشـكل مــا وهــو بالنــصوص اإلخــالل مــن نــوع األحيــان
 .احلايل التقرير يف الصلة ذات املواد تناول عند بوضوح ذكرها
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 قـدمت  منـذ  باملرأة، النهوض حنو إحرازه مت الذي امللموس التقدم احلايل التقرير يوضح  
 الدسـتورية  للحقـوق  تفعـيال  ،٢٠٠٠ عـام  يف املـدمج  )واخلـامس  الرابع( تقريرها مصر

 يف النوعيـة  الفجوة باستمرار تتناقص حيث السيداو اتفاقية مبقررات والتزاما والقانونية
 جمــاالت بعــض ويف الثانويــة املرحلــة يف ظــاهرة هنــاك بــل ...املختلفــة مبراحلــه التعلــيم
ــيم ــايل التعل ــوحظ حيــث الع ــاك أن ل ــة فجــوة هن ــاث صــاحل يف نوعي ــادة انظــر( اإلن  امل
 فجـوة  هنـاك  بـل  بـالتعليم  للملـتحقني  بالنسبة فقط وليس .)احلايل التقرير من ١٠ رقم

ــة ــات يف نوعي ــدريس هيئ ــات بعــض ت ــا واملعاهــد اجلامع ــاث صــاحل يف العلي ــضا اإلن  أي
 ظـاهرة  وهي ،)احلايل التقرير من ١٠ رقم املادة انظر( شبابيةال املستويات يف وبالذات
 ويف العمـل  وقطاعـات  جمـاالت  كـل  يف النـساء  نـسب  تتزايـد  كمـا  ...باستمرار تتنامى

 التقريـر  مـن  ١١ املـادة  انظر( القضاء سلك يف املرأة تعيني ذلك يف مبا القيادية املناصب
 ،احملـافظ  منصب هو النساء أمام قامغل مازال الذي الوحيد املنصب وأصبح ...)احلايل

 يف وردت الـيت  التنميـة  جمـاالت  بكافـة  الـصلة  ذات املعلومـات  احلـايل  التقريـر  ويتضمن
 .االتفاقية مواد من مادة كل

 ٢٠٠٦-٢٠٠١ مـــن الفتـــرة خـــالل اإلجنـــازات مـــن العديـــد حتقيـــق مت قـــد كـــان إذا  
ــة ذات اإلجنــازات بعــض هنــاك أن إال  أســلوب تطــور هــو أمههــا ولعــل ،قــصوى أمهي

 علـي  والتأكيـد املرأة شئون تضمني خالله من مت الذي القومي املستوى علي التخطيط
 )٢٠٠٢/٢٠٠٧( اخلامــسة القوميـــتني اخلطتـــني يف االجتمــاعي النــوع مبفهــوم األخــذ

 مــن فاعلــة مبــسامهة واالقتــصادية، االجتماعيــة للتنميــة )٢٠٠٧/٢٠١٢( والــسادسة
 اخلامــسة القوميــة اخلطــة أســفرت أن النتــائج أهــم مــن انوكــ ،للمــرأة القــومي اجمللــس

ــة االعتمــادات مــضاعفة عــن )٢٠٠٢/٢٠٠٧( ــيت املالي ــصها مت ال  للمــشروعات ختصي
 وبـدأت  هلـا  الـسابقة  القوميـة  اخلطـة  يف كانـت  الـيت  تلـك  عـن  للمـرأة  املوجهة والربامج
ــة ــبين يف الدول ــاهيم ت ــات التخطــيط مف ــة واملوازن ــوع املــستجيبة العام  االجتمــاعي، للن
 سـنوياً  الـربامج  هـذه  تنفيـذ  مبتابعـة  اختـصاصه  نطـاق  ويف تكليفاتـه  حبكم اجمللس ويقوم
 .املعنيــة اجلهــات إىل مالحظاتــه ورفــع مــصر يف املــرأة وضــع علــى نتائجهــا وتقيــيم
 النهــوض  خطــة  ملقتــرح  إعـــداده  عنـد  اجمللـس  اتبعـه  الـذي  املختلـف  للنـهج  كـان  كما

 التخطــيط إىل اســتند والــذي )٢٠٠٧/٢٠١٢( الــسادسـة يــةالقوم اخلطــة يف باملـــرأة
 واألحيــاء واملراكــز القــرى مــستوى( الــشعبية القواعــد مــن بــدءا املــشاركة علــى القــائم
 مـرة  وألول أتـاح  والذي شاملة قومية خطة إىل وصوال )احملافظات مستوى إىل واملدن

 ومنظمـات  ،عبيةالـش  القاعـدة  مـستوى  علـى  النـساء  مشاركة العربية مصر مجهورية يف
 أسـاليب  مفـاهيم  تغـيري  يف كـبريا  أثـرا  لـه  كان مما ،اخل ... احمللية واجملالس حكومية غري
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 باإلضـافة  التخطيط يف الالمركزية ملفهوم احلكومة تبين إىل وأدي ،الدولة يف التخطيط
 قــدم علــي اجلنــسني كــال احتياجــات أخــذ تراعــي الــيت االجتمــاعي النــوع مفــاهيم إىل

ــساواة ــدو امل ــرار إىل التخطــيط مراحــل ليتجــاوز هــذا امت ــات إق ــة املوازن ــة العام  للدول
 االحتفاليــة وخــالل ،االجتمــاعي للنــوع املــستجيبة والتقيــيم املتابعــة لعمليــات وكــذلك

 هـذا  علـى  ثنـاءه  عـن  الـوزراء  جملـس  رئيس أعرب ٢٠٠٧ مارس يف املصرية املرأة بيوم
ــل ــد العم ــساندة وتعه ــة مب ـــزام اخلط ــة والت ــ كاف ــة افظيحم ــذها اجلمهوري  ملحــق( بتنفي
 .احلايل الوقت يف فعال حيدث ما وهو ،)٨ رقم

 بــاقي اســتكمال يف يتمثــل حتــدياً هنــاك مــازال أنــه إال مت الــذي النجــاح مــن وبــالرغم  
 ،اجملـاالت  بعـض  يف قاصـرة  الزالـت  والـيت  االجتمـاعي  النـوع  حـسب  املصنفة البيانات
 اجلهـاز  مع التعاون خالل من لتحقيقه كبريا هداج للمرأة القومي اجمللس يبذل ما وهو

 التـــابع القـــرار اختـــاذ ودعـــم املعلومـــات ومركـــز واإلحـــصاء العامـــة للتعبئـــة املركـــزي
  .الوزراء جمللس

 حاليـا  املـستخدمة  التقليديـة  املؤشـرات  مبراجعة للمرأة القومي اجمللس خرباء جلنة قامت  
 بالدقـة  تقـيس  ال احلـاالت  مـن  عـدد  يف يوهـ  القوميـة  اخلطة وتقييم متابعة عمليات يف

 لقيـاس  منطيـة  غـري  جديـدة  مؤشـرات  واستحدثت ،والذكور اإلناث بني املساواة مدي
 الـسنة  هنايـة  يف سـتبدأ  الـيت  والتقيـيم  املتابعـة  عمليـات  يف مستقبال الستخدامها املساواة
 .٢٠٠٧/٢٠١٢ القومية اخلطة من األويل

 مـن  حمافظـة  ١٦ يف وفروعه للمرأة القومي باجمللس رأةامل مهارات تنمية مركز إنشاء مت  
 هيئــة مــن مبــساندة احملافظــات بــاقي يف إنــشاءه وجــاري ،٢٧ الـــ اجلمهوريــة حمافظــات
 معــدالت وتقليــل للمــرأة االقتــصادي الــتمكني هبــدف (USAID) األمريكيــة املعونــة
 باملهـارات  العمـل  بـسوق  االلتحـاق  يف الراغبـات  تزويـد  خـالل  مـن  النـساء  بني البطالة
 املركـز  ويـوفر  .الصغر ومتناهية صغرية مبشروعات القيام على النساء وتشجيع املطلوبة

 اإلنترنــت علـى  وموقعــا (.www.Afkargadida.com) االلكتـروين  للتــدريب قـسما  أيـضا 
 الفنيـة  املستـشارة  حـصلـت  وقـد  (.www.cleostore.com) االلكتـروين  للتسويق خمصصا
 كأحـسن  املركـز  بـرامج  عـن  ٢٠٠٧ لعـام  الدوليــة  *بـورج  أنيتـا  جائزة علي للمجلس
 نـسبيا  قـصرية  فتـرة  وخـالل  .اقتـصاديا  املـرأة  لـتمكني  املعلومـات  لتكنولوجيـا  استخدام

ــذاب يف املركــز جنــح ــساء مــن كــبري عــدد اجت ــدأن الالئــي الن ــصغرية مــشروعاهتن ب  ال
ــافة ــيع مـــن متكّـــن الالئـــي الـــصغرية املـــشروعات صـــاحبات إىل باإلضـ  طـــويروت توسـ
  .البالد خارج إىل منتجاهتن بتصدير اآلن ويقمن مشروعاهتن
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 يقـوم  كمـا  ،واجملتمـع  للمـرأة  أفـضل  حيـاة  تـوفري  علـي  والتكنولوجيـا  للنساء بورج أنيتا معهد يهدف * 

 جـريس  مـؤمتر  بعقـد  املعهـد  ويقـوم  ،هدفـه  لتحقيـق  ونـساءً  رجـاال  األفـراد  مجيـع  مـع  بالتعاون املعهد
 جمـال  يف والبـاحثني  العلمـاء  مـن  العديـد  وحيـضره  سـنتني  كـل  املعلومـات  نولوجيـا تك يف للنساء هوبر

 .اآليل احلاسب استخدام يف التغيري لرائدات جوائز ومتنح اآليل احلاسب
 

 القــومي اجمللــس أنــشأ ،الــسياسية احليــاة يف املــصرية للمــرأة احملــدودة للمــشاركة نظــراً  
 الالئــي للنــساء مكثفــة تدريبيــة بــرامج دميقــ للمــرأة الــسياسي للتأهيــل مركــزا للمــرأة
ــرغنب ــاة يف االخنــراط يف ي ــسياسية احلي ــة ال ــامج مــن مبعاون ــائي املتحــدة األمــم برن  اإلمن

(UNDP) غــري منظمــات عــدة مــع بالتعــاون القيــام إىل باإلضــافة ،اهلولنديــة واحلكومــة 
 كمـا  ،اجلمهوريـة  أحنـاء  كـل  يف ومـستمر  عـام  بـشكل  اجملتمع توعية حبمالت حكومية

 يف املـرأة  وجلان السياسية األحزاب مع ومتواصل مستمر حوار خالل من اجمللس يقوم
 الـرغم  وعلـى  .العامـة  احليـاة  يف املـرأة  مـشاركة  بتـشجيع  العماليـة  واالحتادات النقابات

 حلقــات أضــعف ويعتــرب متواضــعا، مــازال الربملــان يف املــرأة متثيــل مــستوى أن مــن
 االنتخابــات يف بأصــواهتن اإلدالء يف يــشاركن الــاليت النــساء عــدد أن إال مــشاركتها،

 يف املنــاطق  مــن  كــثري  يف الرجــال  أعــداد  فــاق  بــل  ،ملحوظــة  بدرجــة  مرتفعــا  كــان
 .)٢٠٠٥( األخرية االنتخابات

 الـضوء  وتـسليط  وتعزيـز  أعـدادهن  قلـة  علـي  الربملانيـات  النـساء  قـدرات  دعم أجل من  
 للمـرأة  متميـز  برملـاين  أداء حنـو ” برنـامج  نفيذبت للمرأة القومي اجمللس قام ،أدائهن علي

 والربنـامج  (UNIFEM) للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مع بالتعاون “املصرية
ــائي ــم اإلمنـ ــدة لألمـ ــان (UNDP) املتحـ ــذا كـ ــامج هلـ ــراً الربنـ ــبرياً أثـ ــل يف كـ  دور تفعيـ

 بالتعـــديالت املرتبطـــة اجلهـــود يف اجمللـــس حركـــة وبـــني بينـــهن والتنـــسيق الربملانيـــات
 أن ضـرورة  علـي  والتأكيـد  التوعيـة  هبـدف  اجمللس فيها شارك واليت األخرية الدستورية
 الربملـان،  يف املـرأة  لتمثيـل  )حـصة ( أدين حـداً  يـضمن  مـا  الدستورية التعديالت تتضمن
 القــانون يتعــرض أن دون ذلــك جييــز قــانون إلصــدار الفرصــة للمــشرعح يتــي مــا وهــو
 مت أن اجلهـود  هـذه  علـى  وترتـب  )١(مـسبقا  حـدث  كمـا تـهدستوري عدم بسبب لإللغاء
 للمـرأة  أدىن حـد  ضمان ضرورة على تنص فقرة لتشمل الدستور من ٦٢ املادة تعديل

 التعــديالت تــؤدي أن املتوقــع ومــن ،)٦٢ املــادة ٤ رقــم ملحــق( مبجلــسيه الربملــان يف
__________ 

 قد خصص عدد من املقاعد للمرأة ومت تطبيقها يف الدورتني الربملانيتني ١٩٧٩ لسنة ٢٢كان القانون رقم  )١(  
لدستورية حيث أن ختصيص مقاعد قاصرة علي النساء وعدم ، مت الطعن علي القانون بعدم ا١٩٨٤، ١٩٧٩

 . مع النص الدستوري باملساواة وعدم التمييز علي أساس اجلنسلسماح للذكور بالترشيح هلا يتناىفا
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 هلـا  املـساند  لتـشريع ا إىل الوصـول  خـالل  مـن  املـرأة  متثيـل  زيادة إىل األخرية الدستورية
 )احلايل التقرير من ٧ رقم املادة( احلايل الوقت يف إعداده يتم الذي و

  :التالية باجلهود للمرأة القومي اجمللس قام املرأة ضد متييز ألي التصدي إطار يف  

 املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء باتفاقية خاصة وحدة إنشاء - 
(CEDAW) مـن  عـدد  مـع  تعاون مشروع خالل من )٢٠٠١( اجمللس مقر يف 
ــم منظمــات ــوم املتحــدة األم ــدور لتق ــابع ب ــا لكــل املت ــق م ــق بتعل ــواد بتطبي  م
 اسـتدامة  مـن  اجمللس متكن ٢٠٠٣ عام يف املشروع من االنتهاء وبعد االتفاقية
 وباسـتمرار  ويـتم  اإلداري، اجمللـس  وهيكـل  تـتالءم  صـورة  يف وتثبيتها الوحدة
 املتحـدة  األمـم  هيئـات  مبـساعدة  سيداو اتفاقية على التدريبو التوعية تكثيف

 اإلعـالم  ووسائل احلكومية وغري احلكومية القطاعات خمتلف على التركيز مع
 ورشـة  يف وشـارك  اجمللـس  استـضاف  ٢٠٠٥ عـام  ويف .األخـرى  واملؤسسات

ــة عمــل ــة التوصــيات عــن إقليمي ــة اخلتامي ــة علــى القــضاء التفاقي  أشــكال كاف
 اجمللـــس مبقـــر العنـــصري التمييـــز علـــى القـــضاء واتفاقيـــة املـــرأة ضـــد التمييـــز
  .)٢(للمرأة القومي

 يف الرئيـسية  وظيفتـها  تتمثـل  الـوزارات  يف “الفـرص  تكـافؤ  وحدات” إنشاء - 
 ممارسـات  ألي والتـصدي  الدسـتوري  املـساواة  حلق املرأة ممارسة علي التأكيد
 تكــافؤ وحــدة ٣٢ إنــشاء مت وقــد العمــل، جمــال يف املــرأة هلــا تتعــرض متييزيــة
 الوحــدات هــذه تقــوم اإلداري باجلهــاز وحــدات ٣ و وزارة ٢٩ يف فــرص

 ضـدها  لتمييـز  نتيجـة  املـرأة  هلـا  تتعـرض  قـد  اليت املشكالت من ألي بالتصدي
  .العمل مكان يف

 علــى نقابــة ٢٣ مــن نقابــة ٢٠ يف املهنيــة النقابــات يف “املــرأة جلــان” إنــشاء - 
 هـــذا املهنـــة، جمـــال يف املـــرأة ضـــد متييـــز يأل التـــصدي مهمتـــها الـــساحة

__________ 
استضافت احلكومة املصرية ورشة عمل إقليمية ضمت كل من اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس باالشتراك  )٢( 

دم املرأة واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة هدفها نشر املزيد من املعلومات عن مع وحدة تق
 . ونشر الوعي بقضايا املرأة،اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد املرأة والتمييز العنصري

الدعم املايل وذلك ملتابعة تنفيذ ومن أهم توصيات الورشة خلق ودعم آليات وطنية دعما كامال مبا يف ذلك   
 كما أوصت الورشة بتبادل اخلربات وقصص النجاح بني البلدين وتنفيذ برامج مساندة ،عداد التقاريرإاالتفاقيات و

 . وتغيري الصورة النمطية للمرأةاإلنسانحلقوق 
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 منـذ  هبـذا  تقـوم  “العماليـة  النقابـات  يف والطفـل  للمـرأة  سـكرتارية ” وهناك
 .طويلة فترة

 هبــدف ٢٠٠١ عــام (Ombudsman) ومتابعتــها املــرأة شــكاوى مكتــب إنــشاء - 
 املكتــب بــدأ الفاعلــة، املــشاركة مــن املــرأة تعــوق الــيت للمــشكالت التــصدي
 كلـها  اجلمهوريـة  لتغطـي  اآلن فروعـه  وامتدت القاهرة يف اجمللس مبقر مركزياً

 مـن  مبعونـة  مـدعوما  ماضية فترة يف وكان األوريب االحتاد من منحة خالل من
 هــذا ميثــل إذ .اجمللــس عمــل يف بــارزة عالمــة يعــد وهــو الربيطانيــة، احلكومــة
 يزيــةمتي ممارســة أي عــن اإلبــالغ مــصرية امــرأة ألي تتــيح رمسيــة قنــاة املكتــب
ــرض ــا تتع ــوىل ،هل ــل يت ــب التنفيــذي العم ــق باملكت ــن فري ــامني م  والفنــيني احمل

 القانونيـة  االستـشارة  وتقـدمي  االستفـسارات  علـي  الـرد  خالل من املتخصصني
  .ومتابعتها االختصاص جهات إىل الشكاوي وإحالة

 مــشروعات واقتــراح إقرارهــا قبــل التــشريعات مراجعــة حــق للمــرأة القــومي للمجلــس  
 عـدد  إصـدار  حنو حموري فاعل دور له كان ولذلك ،املرأة بشئون الصلة ذات قواننيال

 وقــانون اجلنــسية وقــانون العمــل قــانون تعــديل مثــل املــصريية والقــرارات القــوانني مــن
 ... األســرة تـأمني  صــندوق وقـانون  األســرة حمـاكم  إنــشاء قـانون  وصــدور الـضرائب، 

 مـن  ٣ رقـم  املـادة  انظـر ( .املـرأة  حقـوق  محاية حنو هامة خطوات ذلك كل وميثل اخل،
 .)احلايل التقرير

 خــالل ومــن اإلعــالم يف املــرأة صــورة لتحــسني مكثفــة جبهــود متعــددة جهــات تقــوم  
 اجمللـس  عـام  أمـني  ورئاسـة  والتليفزيـون  اإلذاعـة  احتـاد  يف للمرأة القومي اجمللس عضوية
 العـام  يف هبـا  العمـل  بـدأ  عالميـة إ اسـتراتيجية  صـياغة  يف واملشاركة باالحتاد املرأة للجنة
 يف اجمللـس  ويـستند  اإلعالمية، املادة يف ملحوظ تغيري ومت الدولة، مستوي علي املاضي
ــائج إىل اجملــال هــذا يف جهــوده ــذي اإلعالمــي املرصــد نت ــدأ ال ــدعم مــشروعا ب  مــن ب

 جــزءا اآلن وأصــبح ،٢٠٠٦ عــام يف وانتــهي ٢٠٠٤ عــام يف (UNICEF) اليونيــسيف
 .للمرأة القومي باجمللس اإلعالم إلدارة التنظيمي هليكلا يف دائما

 وهـو  مـؤخرا  اجملتمـع  يف صـداها  للمـرأة  القـومي  اجمللس هبا قام اليت التوعية جلهود كان  
 فعـل  كـرد  احلاكم احلزب فيها مبا السياسية األحزاب ضد موجه شديد نقد يف متثل ما

 الـذين  ،العامـة  والشخـصيات  ناملـشهوري  الـذكور  الكتـاب  مـن  العديـد  قبل من تلقائي
 متثيـل  جتـاه  الـسياسية  األحـزاب  جانـب  مـن  والفتـور  الالمبـاالة  حلالـة  أسفهم عن عربوا
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 يكــن ومل )٢٠٠٥( األخــرية الربملانيــة االنتخابــات يف االنتخابيــة قــوائمهم علــى املــرأة
 .باملرة قبل من هذا حيدث

 بـدأت  جديـدة  جلنة وهي األفراد يف االجتار ومنع ملكافحة تنسيقية وطنية جلنة إنشاء مت  
 يف بـاملرأة  يتـصل  مـا  كـل  مبتابعة احلكومية غري املنظمات تقوم كما ،نشاطها يف حديثا
 .اجملال هذا

 املـرأة  ضـد  العنف جذور إىل الوصول إىل يهدف طموح قومي مشروع يف اجمللس بدأ  
 إضـافية  بحـوث ب والقيـام  واسـتكماهلا  السابقة واملسوح األحباث مجيع حصر خالل من

 انظـر ( السياسة، صانعي علي تعرض حمددة بتوصيات واخلروج حتليلها يتم حىت الزمة
 .)احلايل التقرير يف بالعنف اخلاص اجلزء

 مركـز  مع باملشاركة طموح برنامج تنفيذ مت املرأة، بدور اجملتمع توعية جهود إطار يف  
 The Center for Development and )سـيدبا ( مـصر  يف الـسكانية  والنـشاطات  التنميـة 

Population Activities (CEDPA) إقامـة  عـن  أسفــر  ،حكوميـة  غـري  دولية منظمة وهي 
 قطاعـات  بـني  إسـتراتيجية  عمـل  وشـبكات  (Local Coalitions) دائمـة  حملية ائتــالفات

 الدولـة  ومـوظفي  الـدين  ورجـال  واألكـادمييني  الـشعبية  القاعـدة  هـي  اجملتمـع  من خمتلفة
 اخلاصـة  املفـاهيم  نـشر  هبدف ،ريفية حمافظات ست يف إخل ...األهلية ملنظماتا وممثلي

 أثـرا  لـه  كـان  ممـا  جمتمعها تنمية يف ومشاركتها املرأة دور وأمهية اجلنسني بني باملساواة
 إىل أدت الـدعم  حمدوديـة  أن إال كـبرية  بدرجـة  ملحوظـا  النجاح كان ،ملحوظا إجيابيا
 مـن  للمـرأة  القـومي  اجمللـس  متكـن  عدم يف سبباً توكان فقط حمافظات ست يف تنفيذه
 .احملافظات باقي يف تعميمه

 القــومي اجمللــس يقــوم ،ألســرهن واملعــيالت فقــرا األشــد النــساء دعــم جلهــود بالنــسبة  
 لإلمنــاء العــريب الــصندوق مــن مبــساندة مــشروعات عــدة يــشمل برنــامج علــي للمــرأة

ــصادي ــساهم كمــا واالجتمــاعي، االقت ــة ت ــاإيط حكوم ــا مــشروع” يف الي ــدد املني  متع
 الـتمكني  أنـشطة  مـن  متكاملة منظومة خالل من مشوليا مدخال يتبىن الذي “األهداف

 بانتظــام ومــشروطة األخــرى منــهما كــل تــدعم والــسياسي واالجتمــاعي االقتــصادي
 أثـر  وتقيـيم  متابعة باستمرار وتتم املدرسي، التعليم يف وذكورا إناثا املعيلة املرأة أطفال
 قـصور  وأمههـا  والتحديات اإلجيابية اجلوانب توثيق ومت الواقع أرض علي الربنامج اهذ

ــوارد ــة امل ــيت املــشروعات تعمــيم باســتمرار تعتــرض الــيت املادي  انظــر( جناحهــا ثبــت ال
 ).التقرير هذا من ١٤ املادة
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 ملــساندة القوميــة اخلطــة تنفيــذ يف واألمومــة للطفولــة القــومي اجمللــس جهــود أســهمت  
 مـدارس  إنـشاء  تباعــا  ويـتم  ،حمافظـات  ٧ يف بـدأت  الـيت  ٢٠٠٣ الفتيات تعليم درةمبا

 .اجلمهورية حمافظات باقي يف للفتيات صديقة
ــالرغم   ــن ب ــيت النجاحــات م ــز ال ــا نعت ــي ونعمــل هب ــادة اســتمراريتها عل ــا وزي  .حجمه

 كـل  ويف بـل  مـادة،  كل يف احلايل التقرير يف أوضحناها كثرية حتديات هناك زالت ما
 منــها الــبعض إىل نــشري أن هنــا نــود أننــا إال األمــر، يتطلبــه مــا حــسب املــادة مــن جــزء
 :يلي كما العمومية بصفة يتصف والذي

 الـذي  التحـدي  هـو  :الدينيـة  للمفـاهيم  املغلوطـة  والـصورة  الثقايف املوروث - 
 غــري واملنظمــات احلكوميــة املؤســسات علــى ويــتعني باســتمرار مواجهتــه يــتم

 اخلاطئــة الثقافيــة املوروثــات بعــض هــو ملواجهتــه اجلهــود اعفةمــض احلكوميــة
 محـالت  يف االسـتمرار  خـالل  مـن  وذلـك  الدينيـة  للمفـاهيم  املغلوطة والصورة
 مـن  ،للمرأة اجيابية صورة إىل الوصول إىل تؤدي اليت والربامج املكثفة التوعية
 كتوبــةامل اإلعــالم ووســائل والثقافــة التعلــيم مثــل التوعيــة أجهــزة كــل خــالل

ــة واملــسموعة ــدراما خــالل مــن وبالــذات واملرئي ــة التلفزيونيــة ال  الــيت واإلذاعي
  .النطاق واسع مجهور مبشاهدة حتظى

 التقـدم  مـن  بـالرغم  :االجتماعي النوع حبسب املصنفة القومية اإلحصاءات - 
 اإلحـصاءات  مازالـت  أنـه  إال )٢٠٠٦( األخـري  التعداد يف حدث الذي الكبري

 ســاندها جتربــة هنــا وللمجلــس التطــوير، مــن املزيــد إىل جــةحا يف الوطنيــة
 إقليمي مشروع خالل من (UNIFEM) للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق
 جمــال يف العــاملني تــدريب يف ســاهم وســوريا واألردن مــصر مــن كــل يــضم

 حــد إىل إجيابيــا أثــرا هلــا كــان وقــد ،والتقيــيم واملتابعــة اإلحــصاءات اســتخدام
 .األخري التعداد يف البيانات علي احلصول أسلوب تطوير يف ملحوظ

 لــديهن لــيس الالئـي  النــساء بعــض هنـاك  :حبقــوقهن النــساء بعـض  وعــي قلـة  - 
ــوعي ــوقهن الكــايف ال ــا كانــت ســواء حبق ــة حقوق ــة أو ديني  يف وخاصــة قانوني
ــاطق ــة املن ــيت الريفي ــزداد وال ــا ت ــسبة فيه ــة ن ــضا وثبــت ،األمي  البحــوث مــن أي
 قـسط  علـي  حـصلن  الالئـي  النـساء  بعـض  عند قصورا أيضا هناك أن والتعامل

 قـام  الـصدد  هـذا  ويف .الشخـصية  األحوال لقوانني بالنسبة وخاصة التعليم من
 اإلسـالمي  الـدين  ورجـال  القانونيني اخلرباء مع بالتعاون للمرأة القومي اجمللس

ــة احلقــوق لتوضــيح مبــشروع واملــسيحي ــة الديني ــرأة خيــص فيمــا والقانوني  .امل
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 صـورة  يف للمـرأة  القانونية احلقوق” حـول (Kit) مرجعية جمموعة عمل ومت
 مـسجلة  وأشـرطة  )CD( مـدمج  وقـرص  كتيبات عن عبارة وهي “الكترونية
 سـؤال  صـورة  يف القـوانني  شـرح  فيهـا  يـتم  كـبرية  شـعبية  هلـم  فنـانني  بأصوات
 املنظمـات  علـي  جمانـا  توزيعهـا  ويـتم  دارجة شبه وبلغة مبسط بشكل وجواب
 املنـاطق  يف الطبيعيـة  والقيـادات  الريفيـات  الرائدات خالل من واألفراد األهلية
 .والنائية الريفية

 
 السابق مصر تقرير على اللجنة مالحظات علي واجبة ردود  
  :٣٢٧ و ٣٢٦ رقم املالحظات  

 لــسحب الــضرورية اخلطــوات اختــاذ علــي املــصرية احلكومــة حــث بــشأن”  
 .“االتفاقية علي التصديق عند مصر عليها حتفظت اليت املواد علي التحفظات

 الــصلة ذات واألجهــزة للمــرأة القــومي واجمللــس اخلارجيــة وزارة مــن جلنــة تــشكيل مت 
 ،٩ ،٢ املـواد  انظـر ( .عليهـا  بـالتحفظ  مصر حكومة قامت اليت املواد عن التحفظ رفع لدراسة
  ).احلايل التقرير من ١٦

 واملـرأة  الرجـل  بـني  باملـساواة  واخلاصـة  التاسـعة  ملادةا من الثانية للفقرة بالنسبة - 
 العربيـة  مـصر  مجهوريـة  تـصديق  وثيقـة  إيـداع  مت ..أطفاهلـا  جبنـسية  يتعلـق  فيما
 القـانون  صـدور  بعـد  وذلـك  ٩ املـادة  مـن  ٢ الفقـرة  علـي  الـتحفظ  رفع بشأن
 .الصدد هذا يف واملرأة الرجل بني يساوي والذي ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤ رقم

ــا يــتم -  ــة األجهــزة بــني التنــسيق حالي ــة الوطني ــة وضــع هبــدف املعني ــة رؤي  وطني
 .الثانية املادة عن التحفظ لرفع مناسبة صيغة إىل للوصول موحدة

  )احلايل التقرير من ١٦ املادة انظر( عشر السادسة للمادة بالنسبة - 
 

  :٣٢٩ و ٣٢٨ رقم املالحظات  

 ٢٠٠٠ لـسنة  ١ رقـم  نالقـانو  تنقـيح  علـي  املصرية احلكومة حث بشأن”  
 .“املرأة ضد التمييز وإزالة

 يف )اخللـع ( الطـالق  حـق  ٢٠٠٠ لسنة ١ رقم القانون صدور ومنذ اآلن للمرأة أصبح 
 هلـا  وهبـها  قـد  كـان  أمـالك  أو عقـار  أي أو املهـر  رد نظـري  الضرر إثبات علي قدرهتا عدم حالة

 احلقـوق  كـل  فلـها  الضرر إثبات مقدورها يف كان إذا أما الزواج، أثناء زوجته بصفتها زوجها
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 ذلـك  ويكـون  القـانون  حـسب  كاملـة  عليهـا  ملنـصوص ا حقوقهـا  مـن  أي عـن  املـرأة  تتنازل وال
  احملكمة أمام

 
  :٣٣٣ و ٣٣٢ رقم املالحظات  

 دور علـي  تركـز  الـيت  النمطيـة  واملفـاهيم  املواقـف  إزاء اللجنـة  قلق بشأن”  
 .“املفهوم هذا يريتغ علي احلكومة وحتث مرتل وربة كأم املرأة

ــا إىل باإلضــافة  ــاء م ــادة يف ج ــن ١١ امل ــر م ــتجابت .احلــايل التقري ــة اس ــذه احلكوم  هل
 املوجهـة  اإلعالميـة  والـربامج  الدراسـية  املناهج خالل من التوعية جرعة كثافة وزادت املالحظة
 مـن  لكـ  ومـسئوليات  دور حـول  النمطية واملفاهيم املواقف لتغيري السواء علي والنساء للرجال
 .مستمرة اجلهود ومازالت والرجل املرأة

 
  :٣٣٥ رقم املالحظة  

 وحتث سلبية بصورة املرأة اإلعالم وسائل لتناول قلقها عن اللجنة تعرب”  
 خـالل  مـن  للمـرأة  االجيابيـة  الـصورة  إبـراز  علـي  للمـرأة  القـومي  واجمللس احلكومة
 .“اإلعالم أجهزة مع التعاون

 وزيــر وقــام كــبرية بدرجــة اإلعــالم ووســائل للمــرأة القــومي اجمللــس بــني التعــاون زاد 
 وإسـناد  والتليفزيون اإلذاعة احتاد إدارة جملس يف للمرأة القومي اجمللس عام أمني بتعيني اإلعالم
ــة ــة رئاس ــاد املــرأة جلن ــا باالحت ــتراتيجية وضــع ومت ٠٠ هل ــة اس ــار يف آخــذة إعالمي  كــل االعتب

 القيــاس تتـيح  جديـدة  مبؤشـرات  للمتابعـة  جديــد منـوذج  عوضـ  مت كمـا  ،واالجيابيـات  الـسلبيات 
 العمــل ومت الــصلة ذات التوعيــة وبــرامج املــرأة صــورة يف تغــيري مــن حيــدث ملــا األفــضل العلمــي
 .اإلعالمية املواد علي ملموس أثر له كان مما النموذج هبذا رمسيا

 
  :٣٣٧ و ٣٣٦ رقم املالحظة  

 املناعــــة نقــــص فــــريوس انتــــشار حــــول ختوفهــــا عــــن اللجنــــة تعــــرب”  
 .“اجلوانب متعددة القضية هذه مواجهة علي احلكومة وحتث اإليدز/البشرية

 مـرض  ملكافحة اجلهود من بالعديد األخرى املعنية اجلهات وبعض الصحة وزارة تقوم 
 اللجنـة  وتكوين اإليدز، ملكافحة القومي الربنامج إنشاء يف متمثلة اإليدز/املكتسبة املناعة نقص
 الـساخن  واخلط اإلرشاد مركز وإنشاء العدوى، ملكافحة وحدة وإنشاء اإليدز، ملكافحة االعلي

 مكافحـة  بقـضايا  واملهـتمني  اإلعـالم  ورجـال  األطباء إلمداد املراسلة نظام إنشاء مت كما لإليدز
  .دورية بصفة اجلديدة باملعلومات اإليدز
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  :٣٣٩ و ٣٣٨ رقم املالحظات  

 التعلــيم مــن والتــسرب األميــة نــسبة ارتفــاع شأنبــ قلقهــا اللجنــة تبــدي”  
 .“الشأن هذا يف اجلهود تعزيز علي احلكومة وحتث

 وبـسرعة  ملموسـة  وبدرجـة  عـام  بوجـه  التعليم مراحل مجيع يف النوعية الفجوة تتقلص 
 املبـادرات  خـالل  من الدولة هبا تقوم اليت للجهود نتيجة ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ عامي بني الفترة يف

 الفجــوة خفــض هبــدف ٢٠٠٣ عــام هبــا البــدء مت والــيت الفتيــات صــديقة ملــدارسا مبــادرة مثــل
 اجملتمـع  ومـدارس  الواحـد  الفـصل  مـدارس  إنـشاء  مبـادرة  كـذلك  األساسـي،  التعلـيم  يف النوعية
 النظـامي  التعلـيم  يف تعلـيمهن  اسـتكمال  مـن  لتمكينـهن  التعلـيم  من املتسربات الفتيات ملساعدة

 .)احلايل ريرالتق من ١٠ رقم املادة انظر(
 

  :٣٤١ و ٣٤٠ أرقام املالحظات  

 وحتــث قــاض منــصب يف امــرأة أي تعــيني عــدم إزاء قلقهــا اللجنــة تبــدي”  
 .“القرار اختاذ مستويات يف املرأة متثيل زيادة علي احلكومة

 ،العليــا الدســتورية احملكمــة ويف احملــاكم يف قاضــي منــصب يف املــصرية املــرأة تعــيني مت 
 والقطـاع  باحلكومة القرار اختاذ ومستويات القيادية الوظائف شغل يف املرأة بنصي ارتفع كما
 واملؤسـسات  اهليئـات  رئيـسات  فهنـاك  العامـة  الوظـائف  أيضا تشغل كما األعمال وقطاع العام

 .)احلايل التقرير من ١١ ،٧ أرقام املواد انظر(.إخل ... والقاضيات واجلامعات
 

  :٣٤٢ رقم املالحظة  

 املـرأة  عمـل  حـول  معلومـات  تـوفر  عـدم  بـشأن  قلقهـا  عـن  اللجنـة  تعرب”  
 .“الرمسي وغري الرمسي اخلاص القطاع ذلك يف مبا

 املـرأة  سـبة  فيهـا  وتتزايـد  احلكوميـة  الدولـة  قطاعـات  مجيـع  يف وبدقـة  متوفرة املعلومات 
 لتكـافؤ  وحـدات  إنشاء اجمللس جهود علي بناء مت وقد للمرأة الرئيسي املشغل باعتبارها العاملة
 التـصدي  و الدسـتوري  حقهـا  علـى  املـرأة  حـصول  علـى  للتأكيـد  املختلفـة  الوزارات يف الفرص
ــز ألي ــها مكــان يف ضــدها متيي  القطــاع يف املــرأة عمــل حــول املعلومــات مازالــت لكــن ،عمل

 يف ملحوظـا  تقـدما  هنـاك  كـان  وإن املفروضة بالصورة متوفرة غري الرمسي وغري الرمسي اخلاص
 .)احلايل التقرير من ١١ املادة انظر( .ريةاألخ السنوات
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  :٣٤٥ و ٣٤٤ رقم املالحظات  

 علــي للقــضاء شــامل منــهج تطبيــق عــدم إزاء قلقهــا عــن اللجنــة أعربــت”  
 انتـشاره  مـستوي  لتحديـد  قـومي  مـسح  إجـراء  احلكومـة  وعلـي  ،املرأة ضد العنف
 .“الظاهرة هذه ملواجهة التدابري واختاذ

 واألمومـة  للطفولـة  القـومي  واجمللـس  للمـرأة  القـومي  اجمللـس  خـالل  من احلكومة بدأت 
 ضــد العنــف ظــاهرة ملواجهــة طموحــا مــشروعا USAID األمريكيــة املعونــة هيئــة مــع بالتعــاون
 عنـها  اإلبـالغ  يـتم  الـيت  العنـف  وقـائع  يف التحقيق يف الداخلية وزارة جهود إىل باإلضافة املرأة،
 اإلشــراف يف بــدورها العــدل وزارة تقــوم كــذلك الــصدد، هــذا يف الــصادرة األحكــام وتنفيــذ

 ذات القوانـــني وتعــديل ومراجعــة احملــاكم أمــام تنظــر الــيت احلــاالت علــي القــضائي والتفتــيش
 .)احلايل التقرير يف بالعنف اخلاص اجلزء انظر( .الصلة

 
  :٣٤٧ و ٣٤٦ رقم املالحظات  

 وبالذات العقوبات قانون يف املرأة ضد متييز وجود عن اللجنة قلق بشأن”  
 .“الزنا حالة يف

 اخلاصــة املــواد مــن عــدد يف واملــرأة الرجــل بــني مييــز املــصري العقوبــات قــانون زال مــا 
 بــصياغة األهليـة  اجلمعيـات  مـن  عديـد  مـع  بالتعـاون  للمـرأة  القـومي  اجمللـس  وقـام  ،الزنـا  جبـرائم 
 بدراسـته  تقـوم  الـيت  العدل وزارة إىل رفعه ومت القانون هذا مواد بتعديل قانون ملشروع جديدة

 .احلايل الوقت يف
 

  :٣٤٨ رقم املالحظة  

 قـرار  تنفيـذ  حـول  معلومـات  وجـود  عـدم  إزاء قلقهـا  عـن  اللجنة أعربت”  
 .“اإلناث ختان ممارسة حترمي بشأن الصحة وزير

 منـذ  اجملتمـع  توارثهـا  افريقيـة  قبليـة  عـادة  وهـي  لإلناث ختان ملناهضة قومية محلة هناك 
 لإلنـاث  اخلتـان  إجراء حيظر قراراً الصحة وزير السيد أصدر وقد تقريبا سنة آالف الثةث حوايل
 قـانون  استـصدار  جهـود  اآلن وجتـري  العمـل  هبـذا  يقومـون  الـذين  واملمرضات األطباء وحماسبة
 الدولـة  يف التوعيـة  ومؤسـسات  املعنيـة  اجلهـات  مـن  العديد فيها تشارك املمارسات هذه لتجرمي
 يف بـدأ  أثـر  هلـذا  كـان  ممـا  ،العـدل  وزارة إىل برفعـه  اجمللـس  قـام  قانون ملشروع مقترح علي بناء

 .اخلتان من خالية أهنا أعلنت الريفية القرى من عدد وهناك ،الوضوح
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  :٣٥١ و ٣٥٠ رقم املالحظات  

 يتعلــق فيمــا وخاصــة الريفيــة املــرأة عمالــة خيــص فيمــا اللجنــة قلــق بــشأن”  
 .“والعمل والصحة بالتعليم

 املتكاملــة الــصحية اخلــدمات وأيــضا التعليميــة اخلــدمات بتــوفري املــصرية احلكومــة هتــتم 
 املـرأة  توعيـة  يف كـبريا  دورا الريفيـات  الرائـدات  وتلعـب  ،رمـزي  مبقابـل  أو جمانـا  الريفيـة  للمرأة
 ويقـوم  ،الـصحية  الوحدات إىل والتوجه األمية حمو برامج ويف التعليم يف االخنراط بأمهية الريفية

 املـرأة  توعيـة  أسـاليب  علـي  الريفيـات  الرائـدات  لتـدريب  مـستمر  بربنامج للمرأة القومي جمللسا
 .)احلايل التقرير من ١٤ و١٢ املواد انظر( التوعية جهود جناح لضمان الريفية

 
  :٣٥٣ و ٣٥٢ رقم املالحظات  

ــة أعربــت”   ــسبة ارتفــاع إزاء قلقهــا عــن اللجن ــزواج ن ــات املبكــر ال  للفتي
 .“الريفية املناطق يف وخاصة

 ويعـد  القـانون  حبـسب  ممنـوع  وهـو  )عـام  ١٦ سـن  بلوغ قبل( املبكر الزواج ألن نظرا 
 مــدة منــذ جهــود هنــاك ،للفتــاة صــحية خمــاطر مــن يــشكله ملــا املــرأة ضــد العنــف أشــكال أحــد

 وكـان  الـصحة  علـى  الـسلبية  وأثـاره  املبكـر  الـزواج  مبخـاطر  األسـر  لـدى  الوعي لرفع ومستمرة
 مــن الفتــرة خــالل لإلنــاث الــزواج ســن متوســط ارتفــاع تالحــظ إذ اجيابيــاً أثــرا هــوداجل هلــذه

 .الريفية املناطق بعض يف حيدث ال أنه يعين ال هذا أن إال عامة بصفة ٢٠٠٦ حىت ٢٠٠١
 

  :٣٥٥ و ٣٥٤ املالحظات  

 تـدابري  اختـاذ  احلكومـة  وحتـث  الزوجـات  تعـدد  حـول  قلقهـا  اللجنة تبدي”  
 .“مارسةامل هذه من للحد

ــه مــسموحاً كــان وإن اإلســالم يف الزوجــات تعــدد  ــه إال ب  شــروط بعــدة مــشروط أن
 أهـم  ،القرآنية النصوص حول تلتف اليت املتعددة التفاسري يف تتحدد واملشكلة ،حتقيقها يصعب
 ومعـين  املطلـق  العـدل  اسـتحالة  تؤكـد  القرآنيـة  الـسورة  ونفـس  املطلـق  العدل هي الشروط هذه
 بأنـــه نعتـــرف أن علينـــا أنـــه إال ،الزوجـــات بـــني التعـــدد مينـــع لآليـــة الـــسليم الـــتفهم أن هـــذا
 .ميارس زال ال

  :٣٥٦ رقم املالحظة  

 والتـصديق  االختيـاري  الربوتوكـول  توقيع ‐ :علي احلكومة اللجنة حتث”  
 .“االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة بتعديل قبوهلا صك تودع أن ‐ عليه
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 بإصـدار  ١ الفقـرة  ٢٠ املـادة  نص تعديل علي للتصديق الدستورية اإلجراءات اختاذ مت 
 موافـاة  ومت ،٢٠٠٠ سـنة  يوليو ٢ يف القرار هذا علي الشعب جملس وموافقة اجلمهوري القرار
 املتحـدة  األمم يف تسجيلها ومت التعديل علي العربية مصر مجهورية تصديق بوثيقة الدائمة بعثتنا
 .٢٠٠١ أغسطس ٢ بتاريخ

 أن حيـث  ،اآلن حـىت  Additional Protocol اإلضـايف  الربوتوكـول  علـي  مـصر  عتوقـ  مل 
 .االنتهاء وشك علي كانت وإن بعد تقريرها من تنته مل بدراسته تقوم اليت اخلاصة اللجنة

 
  :ختامية كلمة  

 املـصرية  احلكومـة  التـزام  إطـار  يف فقـط  لـيس  احلايل التقرير للمرأة القومي اجمللس يقدم 
 جهـة  بـل  فحـسب  متابعـة  جهـة  ليـست  اللجنة أن من انطالقا أيضا بل ،الدورية قاريرالت بتقدمي
 ورؤيــة رؤيتــها إىل جديــة بكــل ونتطلــع بــاملرأة للنــهوض تبــذل الــيت اجلهــود تعزيــز يف معاونــة
ــاملرأة للنــهوض املــستقبلية اخلطــط وحتــسني تطــوير إىل يــؤدي فيمــا خربائهــا  اهلــدف لتحقيــق ب
  .املطلقة املساواة دفه ... لالتفاقية األساسي
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 األول اجلــــــزء
 السياسية اإلجراءات :الثانية املادة  

 ضـد  التمييـز  أشكال مجيع األطراف الدول تدين أن على االتفاقية من الثانية املادة تنص - ٢ 
 علـى  القـضاء  سياسـة  إبطـاء،  ودون املناسـبة  الوسـائل  بكل تنتهج، أن على وتوافق املرأة
  :يلي مبا بالقيام تتعهد لذلك، وحتقيقا رأة،امل ضد التمييز

 تـشريعاهتا  أو الوطنيـة  دسـاتريها  يف واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ جتسيد )أ/٢( 
 العملـي  التحقيـق  وكفالـة  اآلن، حـىت  فيها ادمج قد املبدأ هذا يكن مل إذا األخرى، املناسبة
 .ىاألخر املناسبة والوسائل القانون خالل من املبدأ هلذا

 األمـر  يقتـضيه  ما ذلك يف مبا وغريها، التشريعية التدابري من املناسب اختاذ )ب/٢( 
 .املرأة ضد متييز كل حلظر جزاءات، من

 وضـمان  الرجل مع املساواة قدم على املرأة حلقوق القانونية احلماية إقرار )ج/٢( 
 العامـة  ملؤسـسات وا االختـصاص  ذات الوطنيـة  احملـاكم  طريـق  عـن  للمـرأة،  الفعالـة  احلماية
 .متييزي عمل أي من األخرى
 وكفالـة  املـرأة،  ضـد  متييزيـة  ممارسـة  أو عمـل  بأي االضطالع عن االمتناع )د/٢( 
 .االلتزام وهذا يتفق مبا العامة واملؤسسات السلطات تصرف

 أي جانـب  مـن  املـرأة  ضـد  التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع اختاذ )هـ/٢( 
 .مؤسسة أو منظمة أو شخص

 القـوانني  إلغاء أو لتعديل التشريع، ذلك يف مبا املناسبة، التدابري مجيع اختاذ )و/٢( 
 .املرأة ضد متييزا تشكل اليت القائمة واملمارسات واألعراف واألنظمة
 .املرأة ضد متييزا تشكل اليت الوطنية العقوبات قوانني أحكام مجيع إلغاء )ز/٢( 

 
ادة إال أنه جتـري اآلن جهـود مكثفـة لرفـع الـتحفظ عليهـا                حتفظت مصر علي هذه امل      

والفقــرات التابعــة هلــا حيــث يتــضح ممــا يلــي أهنــا ال تتعــارض ودســتور مــصر أو أي مــن      
 .القوانني والتدابري بصفة عامة
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  :الراهن الوضع - ٢/١ 
 تكـافؤ  الدولـة  تكفـل ” الفـرص  تكافؤ مبدأ على املصري الدستور من )٨( املادة تنص  

 القـانون  لـدى  املواطنـون ” أن علـي  )٤٠( املادة تنص كمـا .“املواطنني جلميع لفرصا
 بـسبب  ذلـك  يف بينـهم  متييـز  ال العامـة،  والواجبـات  احلقـوق  يف متـساوون  وهم سواء،
 الدسـتور  مـن  ١٠ املـادة  تـنص  كمـا  ،“العقيـدة  أو الـدين  أو اللغة أو األصل أو اجلنس
 .)٤ رقم حقمل( .واألمومة للطفولة الدولة كفالة

 وتكفـل  املبـدأين  هلـذين  إنفـاذا  عام بوجه املصرية التشريعات تصدر سبق ما علي ترتيبا  
 أي يوجـد  وال الرجـل  مـع  املـساواة  قـدم  علـي  احلمايـة  هـذه  وضـمان  القانونيـة  احلماية
 .ضدها متييز

 بعـدم  حيكـم  متييـز  شـبهة  بـه  قـانون  وأي ،املـرأة  ضـد  متييزيـة  ممارسـة  أي الدستور حيظر  
 .دستوريته

 بـه  شـخص  أي أو مؤسـسة  أي قبـل  مـن  ممارسة أي علي الدستورية بعدم الطعن جيوز  
 .املرأة ضد متييز شبهة

 أي مـن  أنظمـة  أو لـوائح  أو قـوانني  أو إجـراءات  أي لتنقيـة  التدابري اختاذ باستمرار يتم  
 .املرأة ضد التمييز أشكال من شكل

 .املرأة ضد متييز يشوهبا ملصريا العقوبات قانون مواد من بعض هناك  
 

  :املبذولة اجلهود - ٢/٢ 
 وذلـك  ،وجـد  إذا املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مـن  شـكل  أي إزالة علي احلكومة تعمل  

 بنــاء والــيت املتكــررة اجلمهوريــة رئــيس لتوجيهــات وتنفيــذا والقــانون للدســتور إعمــاال
 احلكوميـة  األجهـزة  مجيـع  إىل موجهـا  دوريـا  كتابـا  الـوزراء  جملـس  رئـيس  أصدر عليها
 .)٦ رقم ملحق( .املرأة ضد التمييز أشكال من شكل أي تدارك علي بالتنبيه

 بالرجـل  مـصري  غـري  مـن  املتزوجـة  املـصرية  املرأة بني ليساوي اجلنسية قانون تعديل مت  
 لـسنة  ١٥٤ رقـم  قـانون ( املـصرية  اجلنـسية  يف أبنائهـا  حـق  يف مـصرية  غـري  مـن  املتزوج
 أبنــاء مــن اآلالف حــصل ..ذلــك قبــل احلــق هــذا املــصرية للمــرأة يكــن ومل .)٢٠٠٤

 .)٧ رقم ملحق انظر( القانون صدور منذ املصرية اجلنسية علي املصريات
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 مـواد  مـن  بعـض  حتتويـه  ملا بالتصدي املدين اجملتمع مؤسسات من والعديد اجمللس يقوم  
 ١٥ املـادة  انظـر ( .يلـها تعد علـي  العمـل  وجـاري  ،املـرأة  ضد متييز من العقوبات قانون
 .)بالعنف اخلاص اجلزء وكذلك احلايل التقرير من

 الفــرص تكــافؤ وحــدات بإنــشاء للمــرأة القــومي اجمللــس القتــراح الــوزارات اسـتجابت   
 ممارســات أو إجــراءات ألي وتتــصدي الدســتوري املــساواة مبـــدأ بتأكيــد ختــتص الــيت
  .العمل مكان يف املرأة ضد بالتمييز تتسم

 باحملافظـات  وفروعـه  بـاجمللس  (Ombudsman) ومتابعتها املرأة شكاوي مكتب إنشاء مت  
 .اجملاالت من جمال أي يف املرأة ضد بالتمييز خاصة شكاوي أية لتلقي

 حتفـظ  رفـع  لدراسـة  عـال  مـستوي  علـي  جلنـة  بتـشكيل  املـصرية  اخلارجية وزارة قامت  
 الدســـتور مـــواد وبـــني ةاملـــاد بـــني هنـــاك تعـــارض ال حيـــث املـــادة هـــذه عـــن مـــصر

 .املصرية والتشريعات
 

  :التحديات - ٢/٣ 
ــالرغم   ــن بـ ــتور أن مـ ــل الدسـ ــساواة يكفـ ــة املـ ــاك أن إال املطلقـ ــات بعـــض هنـ  التطبيقـ

 العملــي  التحقيــق  لكفالــة  هلــا  التــصدي وجيــب  ذلــك  دون حتــول  الــيت  واملمارســات
  .املبدأ هلذا

 اقتـراح  رفـع  ومت املـرأة  ضـد  متييـز  بهةشـ  هبمـا  العقوبـات  قـانون  يف مـواد  هنـاك  مازالت  
 واقتــراح ومراجعــة الــرأي إبــداء يف صــالحيات مــن لــه ملــا اجمللــس خــالل مــن تعديلــها
  .املرأة ضد متييز شبهة أي من وتنقيتها والتشريعات القوانني

 
  :املستقبلية الرؤية - ٢/٤ 

 علـي  مـصر  حتفـظ  الـة إلز الـدعوة  يف املـدين  اجملتمـع  ومنظمات احلكومية اجلهـود تعـزيز  
 والتـشريعات  الدسـتور  وبـني  بينـها  تعـارض  أي هنـاك  يوجـد  ال أنـه  خاصـة  املـادة  هذه
 .مصر يف

 تكــريس تراقــب الـيت  احلكوميــة غـري  املنظمــات جهـود  وخاصــة اجلهـود  دعــم اسـتمرار   
 .املرأة ضد التمييز أشكال من شكل ألي تتصدي واليت املطلقة املساواة مبدأ

 الدولــة تكفــل” :علــي تــنص والــيت الدســتور مــن ١١ للمــادة حلقيقــيا املعــين توضــيح  
 ميـادين  يف بالرجل ومساواهتا اجملتمع يف وعملها األسرة حنو املرأة واجبات بني التوفيق
ــاة ــة الــسياسية احلي ــة واالجتماعي  الــشريعة بأحكــام إخــالل دون ،واالقتــصادية والثقافي
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 يكفـل  الـذي  الـنص  أن الـبعض  يعتقـد  حيث املفاهيم بني خلط أي إلزالة ،“اإلسالمية
 املـرأة  ضـد  متييـزاً  يكـرس  ،اجملتمـع  يف وعملـها  األسـرة  حنـو  واجباهتـا  بني التوفيق للمرأة
 الوحيـدة  املـسئولة  هـي  املـرأة  أن إىل تـشر  مل املـادة  أن حيـث  خاطئ مفهوم هذا أن إال
 بـه  لبـت طا ملا استجابة مضت سنة ٣٦ حوايل منذ املادة هذه وضع مت بل .األسرة عن

 وظائفهــا ومحايــة العامــة احليــاة يف املــشاركة مــن تــتمكن حــىت الوقــت ذلــك يف املــرأة
 علـي  احلـصول  حـق  للمرأة يتيح الذي الدستوري السند هي املادة هذه وتعترب اإلجنابية
 الوضـع  أجـازات  حيـث  مـن  اإلجنابيـة  بوظيفتـها  املرتبطـة  العمـل  قـوانني  يف ميزات عدة

 مــع .ســفره حالــة يف الــزوج مرافقــة حيــث مــن األســرية ووظيفتــها األطفــال ورعايــة
 األســرية احليــاة علــي احلفــاظ علــي يــساعد ممــا .الترقــي وحــق بوظيفتــها هلــا االحتفــاظ

 الــنص هلــذا مكمــل قــانون أي يوجــد وال ،)احلــايل التقريــر مــن ١١ رقــم املــادة انظــر(
ــنص الدســتوري ــي ي ــات أن عل ــسئولية هــي األســرة واجب ــرأة م  يرواجلــد ،وحــدها امل

 طعـن  قـضايا  برفـع  الرجـال  بعـض  قام القانون صدور بعد طويلة ولفترة أنه هنا بالذكر
 وثبـت  بالفـشل  بـاءت  كلـها  أهنا إال العمل قانون يف املرأة عليهـا حتصل اليت امليزات يف

 .دستوريتها عدم
 

 األساسية احلريات و اإلنسان حقوق :الثالثة املادة  
ــدول تتخــذ” - ٣  ــ يف األطــراف ال ــادين، عمجي ــادين ســيما وال املي ــسياسية املي ــة ال  واالجتماعي

 املـرأة  تطـور  لكفالـة  التـشريع،  ذلـك  يف مبـا  املناسـبة،  التدابري كل والثقافية، واالقتصادية
ــدمها ــضمن وذلــك الكــاملني، وتق ــا لت ــسان حقــوق ممارســة هل ــات اإلن  األساســية واحلري
 .“الرجل مع املساواة أساس على هبا والتمتع

 الراهن وضعال - ٣/١ 
 املواطنــون :علــى الدســتور ويــنص املواطنــة أســاس علــي الــدميقراطي مــصر نظــام يقــوم  

 عـدم  جيـب  وأنــه  الواجبـات  و احلقـوق  بـنفس  يتمتعون و القانون أمام متساوون مجيعا
 ٤٠ رقـم  مـادة ( ،العقيـدة  أو الـدين  أو اللغـة  أو األصـل  أو اجلـنس  أســاس  على التفرقة
 .)٤ رقم التقرير ملحق

 وسـيادة  األساسـية  وحرياتـه  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  املبـادئ  كافـة  على الدستور أكد  
 املـساس  حالـة  يف خاصـة  ضـمانات  علـى  الـنص  و الـسلطة  ملـشروعية  كأسـاس  القانون
ــذه ــوق هبـ ــا احلقـ ــا مبـ ــة فيهـ ــسئولني معاقبـ ــن املـ ــك عـ ــة و ذلـ ــة كفالـ ــويض الدولـ  لتعـ

 .عنها الضحية
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 يكفـل  كمـا  )٤ رقـم  ملحـق  - ٨ املـادة ( الفـرص  افؤتكـ  املصري الدستور يكفل كما  
 اخلــدمات يف املــساواة ويكفــل )٤ رقــم ملحــق - ١٣ املــادة( العمــل حــق يف املــساواة
ــة ــة الثقافيـ ــادة( والـــصحية واالجتماعيـ ــق - ١٦ املـ ــضا )٤ رقـــم ملحـ  املـــساواة وأيـ

 العمـــــل عـــــن العجـــــز ومعاشـــــات والـــــصحي االجتمـــــاعي التـــــأمني خـــــدمات يف
 املختلفــة املراحــل يف التعلــيم وأيــضا )الدســتور مــن ١٧ املــادة( وخةوالــشيخ والبطالــة

 )٤ رقم ملحق - ١٨ املادة(

ــأيت   ــة القــوانني ت ــادئ هــذه كــل لتكــرس للدســتور املكمل ــسابق املب  وتؤكــد ذكرهــا ال
 حـق  وهلـا  للـزوج  املاليـة  الذمـة  عـن  املـستقلة  املاليـة  والذمة العقارات متلك يف املرأة حق

 مثلــــها األعمــــال وإدارة املــــشروعات إقامــــة هلــــا أن كمــــا ،اهتــــاممتلك يف التــــصرف
 .الرجل مثل

 إسـهام  زيـادة  إىل تـؤدي  .حـديثا  املـصري  الدستور علي التعديالت من عدد إدخال مت  
 تتـيح  الدسـتور  مـن  ٦٢ رقـم  املـادة  إىل فقرة إضافة بعد وذلك السياسية احلياة يف املرأة
 قــانون تعــديل وجــاري للمــرأة الربملانيــة املقاعــد مــن نــسبة لتخــصيص دســتوريا ســندا

ــام يف تبنـــت مـــصر أن بالـــذكر واجلـــدير ،ذلـــك لتقـــنني االنتخـــاب ــام ١٩٧٩ عـ  نظـ
 يف للمــرأة مقعــدا ٣٠ بتخــصيص ١٩٧٩ لــسنة ٢٢ رقــم القــانون وصــدر “احلــصة”

 الوقـت  يف .١٩٨٦ عـام  يف إلغـاؤه  ومت دسـتوريته  بعدم الطعن مت أنه إال الشعب جملس
 صـياغته  يف املرأة شاركت وقد .للحصة دستوريا سندا الدستوري عديلالت يتيح احلايل
ــصياغة التحــضريية واللجــان الربملــان يف عــضويتها خــالل مــن مباشــر بــشكل ــواد ل  امل

 يف فـاعال  دورا احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  للمـرأة  القـومي  للمجلس وكان ،الدستورية
  )٤ رقم ملحق( .التعديل هذا إىل الدعوة

 القــومي اجمللــس إنــشاء ومت اإلنــسان حقــوق مبوضــوعات خاصــا اهتمامــا مــصر تــويل  
 املـصري  الشورى جملس تتبع حكومية غري مؤسسة وهو ،٢٠٠٤ عام اإلنسان حلقوق

ــة( ــة الغرف ــان الثاني ــصر وكانــت )للربمل ــة إســهامات مل ــق صــياغة يف هام ــة املواثي  الدولي
 كمـا  .١٩٤٨ عـام  اإلنـسان  حلقـوق  العـاملي  اإلعـالن  مـن  ابتداء املوضوع هبذا اخلاصة

 العمــل منظمــة اتفاقيــات ويف اإلنــسان حلقــوق دوليــة اتفاقيــة ١٨ يف طــرف مــصر أن
 حلقــوق العــريب امليثــاق وكــذلك اإلنــسان حلقــوق األفريقــي امليثــاق إىل إضــافة الدوليــة
ــسان ــد ،اإلن ــسان حقــوق جملــس يف عــضوا مــصر انتخــاب مت وق ــاألمم اإلن  املتحــدة ب

  .٢٠٠٧ عام
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ــدا هنــاك   ــة اجلمعيــات مــن لعدي ــة األهلي  واملنظمــات اجلمعيــات لــبعض وفــروع الوطني
 املـرأة  بـشئون  خاصة بصفة اإلنسان حقوق مبوضوعات هتتم اليت احلكومية غري الدولية
 .العربية مصر مجهورية يف حبرية أنشطتها ومتارس

 كــل يف احلكوميـة  غــري النـسائية  للجمعيــات نوعيـة  احتــادات مـصر  حمافظــات يف توجـد   
 احلـصول  يف ومـساندهتا  للمـرأة  اخلـدمات  توفري هدفها اجلمهورية حمافظات من حمافظة
 لتنميــة الالزمــة بالدراســة والقيــام مــشكالهتا وحــل مواجهــة يف وتعــاون حقوقهــا علــي
 .النوعي االحتاد فيه يعمل الذي اجلغرايف بالنطاق املرأة

 
 املبذولة اجلهود - ٣/٢ 

 جـزءا  إليهـا  انـضمت  أو الدولة عليها صدقت اليت الدولية اتاالتفاقي اعتبار جانب إىل  
 ينـاير  يف مـصر  قامت ،القانون بنص إنفاذها جيب اليت الوطنية التشريعات من يتجزأ ال

 غـايل  بطـرس  بطـرس  الـدكتور  برئاسـة  اإلنـسان  حلقـوق  القومي اجمللس بإنشاء ٢٠٠٤
 .أعضائه عدد ثلث تقارب ةبعضوي املرأة وتتمتع .املتحدة لألمم السابق العام األمني

 الـصلة  ذات األهليـة  واجلمعيـات  للمـرأة  القـومي  اجمللـس  بـني  مـشتركة  لقاءان عقد يتم  
 اللقــاءات هــذه خــالل مــن ويــتم ،اجملتمعيــة والتنميــة اإلنــسان وحقــوق املــرأة بــشئون
 مـن  لكـل  اإلنـسان  وحقـوق  املـساواة  مبادئ ترسيخ تستهدف مشتركة اجتاهات بلورة
  .أةواملر الرجل

 متابعـة  أمههـا  ومن اختصاصاته ٢٠٠٠ عام يف إنشائه منذ للمرأة القومي اجمللس يباشر  
 ولتحقيـق  .احلكوميـة  غري و احلكومية الدولة مؤسسات مجيع يف املساواة مبدأ تكريس
  :يلي ما إىل اجمللس سعي ذلك

 ألي التــصدي ومهمتــها الــوزارات جبميــع الفــرص لتكــافؤ وحــدات إنــشاء - 
 .العمل مكان يف املرأة ضد متييز شبهة هبا تممارسا

 احتـاد  يف والطفـل  املـرأة  سكرتارية ومساندة املهنية بالنقابات املرأة جلان إنشاء - 
ــا علـــي املـــرأة حـــصول علـــى للتأكيـــد العماليـــة النقابـــات  اإلنـــسانية حقوقهـ
 الدســتورية باملــساواة املــرأة تتمتــع أن ومراعــاة ،األساســية حلريتــها وممارستـــها

 .الرجل مع
 مبـساندة  اجملاالت مجيع يف اإلنسانية حبقوقها املرأة لتوعية تدريبية دورات عقد - 

 اليونيفم من
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 مـستوي  علي احلكومية غري للمنظمات احمللية االحتادات يف للمرأة جلان إنشاء - 
 بــرامج يف ومــساندهتا احملافظــات يف األهليــة اجلمعيــات دور لتفعيــل احملافظــات

  .اجملاالت مجيع يف اإلنسانية حبقوقها الريفية املرأة وبالذات ةاملرأ توعية
 اخلاطئـة  والتقاليـد  املفـاهيم  بعـض  لتـصحيح  كـبري  بنـشاط  املـدين  اجملتمع منظمات تقوم  

 .حبقوقها وتوعيتها الريفية املناطق يف وخاصة اجملتمع يف املرأة حول

 بــرامج خــالل مــن بالعمــل والثقافــة واإلعــالم التعلــيم :الدولــة يف التوعيــة أجهــزة تقـوم   
  .كاملة اإلنسانية حبقوقها املرأة متتع ضمان أجل من اجملاالت مجيع تغطي مكثفة

 
 التحديات - ٣/٣ 

 والعقبـات  املـشاكل  بعـض  هنـاك  مازالـت  أنـه  إال ،إحـرازه  مت الـذي  التقـدم  من بالرغم  
 هـذه  وممارسـة  كاملـة  وقهـا حبق املـرأة  متتـع  دون حتـول  الـيت  املوروثـة  والعـادات  اجملتمعية
  .الريفية اجملتمعات يف خاصة الواقع أرض علي احلقوق

 
 املستقبلية الرؤية - ٣/٤ 

 يف املـدين  اجملتمـع  منظمـات  دور وتعظـيم  أدائهـا  أسـاليب  وتطـوير  اجلهود ودعم متابعة  
 .اجملال هذا

 حبقوقهــا املــرأة عمتتــ دون حتــول الــيت الــسلبية التقاليــد وحماربــة التوعيــة جهــود اســتمرار  
 .وحريتها اإلنسانية

 
 اخلاصة اإلجراءات :الرابعة املادة  

 الفعليـة  باملـساواة  التعجيـل  تـستهدف  مؤقتة خاصة تدابري األطراف الدول اختاذ يعترب ال - ٤/١ 
 حـال  بـأي  يـستتبع  أال جيـب  ولكنـه  االتفاقيـة،  هـذه  حتـدده  كمـا  متييـزا  واملرأة الرجل بني

 هبـذه  العمـل  وقـف  جيـب  كمـا  منفـصلة،  أو متكافئـة  غـري  معـايري  علـى  اإلبقـاء  لـه  كنتيجة
 .حتققت قد واملعاملة الفرص يف التكافؤ أهداف تكون عندما التدابري

  :الراهن الوضع - ٤/١/١ 
 ١٩٧٩ لــسنة ٢٢ رقــم القــانون مبوجــب ١٩٧٩ عــام يف مؤقتــة تــدابريا مــصر اختــذت  

 عـام  حـىت  واسـتمرت  التـشريعية  الساجملـ  يف مشاركتها لتعزيز للمرأة مقاعد بتخصيص
 علـي  متييـزا  تـشكل  أهنـا  اعتربت حيث ،الدستورية بعدم عليها الطعن مت عندما ١٩٨٦
 املـادة  تـضمني  مت األخـرية  الدسـتورية  التعـديالت  يف .القـانون  إلغـاء  ومت ،اجلنس أساس
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 اممـ  للنـساء  الربملانيـة  املقاعـد  مـن  نـسبة  ختـصيص  علي تنص فقرة الدستور من ٦٢ رقم
 الـذي  اجلديـد  االنتخـاب  قـانون  يف للمـرأة  نـسبة  يـضمن  دسـتورياً  سـنداً  للمشرع يتيح
 مؤقتـاً  ولـيس  دائمـاً  احلالـة  هذه يف الوضع سيكون وهبذا .احلايل الوقت يف صياغته تتم

 .حتققت قد الفرص تكافؤ أهداف وتكون
 

 :املبذولة اجلهود - ٤/١/٢ 
 للمـرأة  الـسياسية  باملـشاركة  املعنيـة  كوميـة احل غـري  املنظمـات  مـن  وعـدد  اجمللس يساند  

ــا ــا نظام ــي انتخابي ــوائم أســاس عل ــة الق ــذي احلزبي ــه ثبــت ال ــر مالءمت  النظــام مــن أكث
 .الفردي باألسلوب االنتخايب

 قــانون مبقتــرح للخــروج والنــدوات االجتماعــات بعقــد للمــرأة القــومي اجمللــس يقــوم  
 حـد  ضـمان  بعـد  الربملانية املقاعد يف أةللمر معقولة نسبة إقرار علي التأكيد إىل يهدف
 اجلديـد  االنتخـاب  قـانون  صـياغة  أثنـاء  األخـرية  الدسـتورية  بالتعديالت لعضويتها أدين
 .احلايل الوقت يف إعداده جيري الذي

 
 التحديات - ٤/١/٣ 

 ويفـضل  املـرأة  وليس الرجل لعبة هي السياسة أن يعتقد املناطق بعض يف اجملتمع مازال  
 .النيابية اجملالس يف الرجال ميثله أن

 
 املستقبلية الرؤية - ٤/١/٤ 

 .الربملانية املقاعد يف للمرأة فاعلة نسبة يتيح انتخايب نظام إىل للوصول اجلاد العمل  
 الفاعلـة  ومـشاركتها  الربملـان  يف املـرأة  وجـود  بـأن  اجملتمع وإقناع توعية جهود مواصلة  

 الدميقراطيــة يعــزز اجملــال هــذا يف املــساواة قيــقحت وأن واجملتمــع األســرة مــصلحة حيقــق
  .ويرسخها

 
 تلـك  ذلـك  يف مبـا  األمومـة،  محايـة  تستهدف خاصة تدابري األطراف الدول اختاذ يعترب ال - ٤/٢ 

 .متييزيا إجراءا االتفاقية، هذه يف الواردة التدابري
 الراهن الوضع - ٤/٢/١ 

 .ومةواألم الطفولة محاية املصري الدستور يكفل  
 خاصـة  حقوقـا  للمـرأة  وتتـيح  األمومـة  محايـة  تـستهدف  الـيت  القـوانني  من العديد هناك  

 إذ ،فتـرة  منـذ  األطـراف  مجيـع  هبـا  تلتـزم  ،للدسـتور  مكملة قوانني وهي متييزا تعترب وال
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 الــنشء  وترعــى  والطفولــة األمومــة  محايــة الدولــة  تكفــل  :علــي ١٠ املــادة  تــنص
 تكفــل” علــي ١١ واملــادة ملكــاهتم لتنميــة اســبةاملن الظــروف هلــم وتــوفر والــشباب
 ومــساواهتا ،اجملتمــع يف وعملــها األســرة حنــو املــرأة واجبــات بــني التوفيــق الدولــة
 إخالل دون واالقتصادية والثقافية واالجتماعية السياسية احلياة ميادين يف بالرجل
  .)٤ رقم ملحق( “اإلسالمية الشريعة بأحكام

 
 ةاملبذول اجلهود - ٤/٢/٢ 

 دسـتورية  غـري  ممارسات ألي والتصدي باملتابعة واألمومة للطفولة القومي اجمللس يقوم  
 .اجملال هذا يف

 .اجملال هذا يف باملتابعة احلكومية غري واملنظمات احلكومية املؤسسات من العديد تقوم  
 

 التحديات - ٤/٢/٣ 
 بـل  األمومـة  محايـة  جمـال  يف حتـديات  أيـة  احلـايل  الوقـت  يف الواقـع  أرض علي يوجد ال  

 يف تـدابري  ألي ينظـر  وال ومحايتـها  األمومـة  بقدسـية  كلـه  اجملتمـع  أفـراد  يـؤمن  بالعكس
 .اجلميع يساندها بل متييزية إجراءات أهنا علي الشأن هذا

 
  :املستقبلية الرؤية - ٤/٢/٤ 

  .اجملال هذا يف املتخذة التدابري كفاءة متابعة استمرار  
 

 االجتماعية األمناط :سةاخلام املادة  
  :يلي ما لتحقيق املناسبة، التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ - ٥ 

 علـى  القـضاء  حتقيـق  هبـدف  ،واملـرأة  الرجـل  لـسلوك  والثقافيـة  االجتماعية األمناط تعديل - أ/٥ 
 تفوق أو دونية فكرة على القائمة األخرى املمارسات وكل العرفية والعادات التحيزات

 .واملرأة للرجل منطية ادوار على أو نسني،اجل احد
 :الراهن الوضع - ١/أ/٥ 

 علـى  وآثارهـا  السلبية الثقافية األمناط علي القضاء ضرورة على الدولة سياسات تؤكد  
 املنــاهج خــالل مــن هــو مــا أمههــا ولعــل املختلفــة التوعيــة قنــوات خــالل مــن التمييــز
 وزارة عليهـا  تقوم اليت الثقافية والربامج بذلك موالتعلي التربيـة وزارة واهتمام التعليمية
 الـيت  الـربامج  تلـك  وكـذلك  ،مـصر  حمافظــات  مجيع يف الثقافة قصور خالل من الثقافة
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 اجلمهوريـة  أحناء يف املنتشـرة لإلعالم النيل مراكز خالل من اإلعالم وزارة عليها تقوم
  .املختلفة األخرى اإلعالم وسائل خالل ومن

ــدالعد تعمــل   ــة املنظمــات مــن ي ــة وغــري احلكومي ــي احلكومي ــصدي عل  للتراكمــات الت
 هتمـيش  إىل مـا  وقـت  يف أدت الـيت  والعادات املمارسات علي والقضاء السلبية الثقافية
 .اجملتمع يف املرأة دور

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/أ/٥ 

 الرجــل لــسلوك االجتماعيــة األمنــاط تعــديل إىل هتــدف الــيت اجلهــود مــن العديــد هنــاك  
 سـبيل  وعلـى  كـبرية  بدرجة احلكومية وغري احلكومية الدولة أجهزة فيها تتعاون واملرأة
 القـضاء  إىل هتـدف  الـيت  الربامج من العديد بث يتم اإلعالمية القنوات خالل من املثال
 .أخر على جنس تفوق إىل تؤدى اليت السلبية املمارسات على

 اإلعالميــة الـربامج  برصــد تقـوم  اإلعالمـي  للرصــد وحـدة  للمـرأة  القــومي اجمللـس  أنـشأ   
 بعـض  وكـذلك  والفـضائية  واحملليـة  املركزيـة  واإلذاعيـة  التليفزيونيـة  القنوات مجيع على

 للخــرباء الرصــد نتـائج  رفــع ويـتم  اليونيــسيف منظمـة  مــن مبـسامهة  واجملــالت الـصحف 
 .لتطبيقها املعنية اجلهات إىل بتوصيات خترج اليت اجمللس وجلان

 خاللـه  مـن  يـتم  وبراجمـي  فكـري  نـسق  وضـع  علـي  تركـز  إعالميـة  استراتيجية ادإعد مت  
 التعامـل  يف اجيـايب  إعالمـي  هنج إىل للوصول املصرية اإلعالم وسائل بني اجلهود تنسيق
 .االجيابية املشاركة تواجه اليت العقبات تذليل علي يساعد مما املرأة قضايا مع

 مـن  باسـتمرار  وتنقيتـها  املراحـل  مجيـع  يف التعليميـة  املنـاهج  بتعـديل  التعليم وزارة تقوم  
 العرفيــة للعــادات والتــصدي األخــر علــي اجلنــسني أحــد تفــوق إىل يــؤدي مــا كــل

 .السلبية واملمارسات

 اجلمهوريـة  أحنـاء  مجيـع  يف املنتـشرة  الثقافـة  قصور أنشطة خالل من الثقافة وزارة تقوم  
 .السلبية والثقافية االجتماعية اطاألمن وتعديل تغيري إىل هتدف متنوعة بربامج

 األعـراف  حماربـة  علي تعمل مصر يف والريف احلضر مستوي علي مؤثرة آليات تنتشر  
 ...اآلليـات  هـذه  ومن ،املرأة صورة علي سلبا تنعكس اليت السلبية والعادات والتقاليد
 واألنديـة  ياالجتمـاع  التـضامن  لـوزارة  تابعة وهي للجنسني الثقافية االجتماعية األندية

 الـــصحة وزارة يتبـــع وبعـــضها االجتمـــاعي التـــضامن وزارة يتبـــع ومعظمهـــا النـــسائية
 وكلـــها األهليـــة اجلمعيـــات تـــديرها والـــيت الريفيـــة املـــرأة تنميـــة ومراكـــز والـــسكان
 .حكومي بتمويل تنفذ مشروعات
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 الـيت  هـود اجل أهـم  مـن  احملليـة  التنمية وزارة وتنفذها تنظمها اليت “التنوير” قوافل تعترب  
 واألعـــراف والعــادات  القــيم  تــدعيم  علــي  وتعمــل  املباشــر  اإلقنــاع  بأســلوب  تعمــل 

  منها السليب وحتارب االجيابية االجتماعية

 اجمللـس  تـدريب  مركـز  يف أنواعـه  اخـتالف  علـي  اإلعـالم  جمال يف العاملني تدريب يتم  
 جـنس  تفـوق  إىل ديتـؤ  الـيت  الـسلبية  املفـاهيم  هلذه التصدي كيفية علي للمرأة القومي
 مــدي  علـي  ومستمر طموح تدرييب برنامج خالل من وكتاباهتم براجمهم يف آخر علي

 مـا  تـصويب  إىل الـدعوة  ويـشمل  ،مـصر  حمافظـات  مجيـع  يف املاضـية  اخلمـس  السنوات
 الريفيـــات الرائـــدات الربنـــامج يـــستهدف كمـــا ،أخطـــاء مـــن املـــرأة صـــورة يـــشوب

ــاداتالق مــن الــشرحية هــذه أن حيــث والــصحيات ــة ي ــأثري ذات تعتــرب الطبيعي  اجيــايب ت
  .السواء علي واحلضر الريف يف احمللية اجملتمعات يف املرأة علي مباشر

 للمــرأة الــسلبية النمطيــة الــصورة تغــيري إىل هتــدف مكثفــة إعالميــة محــالت تنفيــذ يــتم  
 ومواسـم  أوقـات  يف أسـرهن  إطـار  وىف عملـهن  يف الناجحـات  النساء من مناذج وإبراز

 ،اإلذاعيــة الــربامج إىل واالســتماع املرئيــة الــربامج مــشاهدة نــسبة هبــا ترتفــع العــام نمــ
 لـه  كـان  مـا  وهـو  ،النمطيـة  الـصورة  تغـيري  إىل أيـضا  هتدف دراما الربامج هذه وتشمل

  .املاضية القليلة السنوات يف ملحوظاً أثراً
 

 :التحديات - ٣/أ/٥ 

 املـستوى  علـي  التعلـيم  نـسبة  يف املـضطرد  واالرتفـاع  املبذولـة  اجلهـود  كـل  مـن  بـالرغم   
 وخاصـة  اجملتمعـات  بعـض  يف سـارية  وممارسـات  ثقافيـة  أمناط هناك زالت فما ،القومي

 .اإلناث علي الذكور تفوق علي قائمة والنائية الريفية اجملتمعات
 

 :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/٥ 
 التدريبيــة الــربامج تطــوير خــالل مــن املــشكلة هلــذه التــصدي علــي اإلصــرار مــن مزيــد  

 تعليميــة أو إعالميــة مؤســسات كانــت ســواء املختلفــة التوعيــة مؤســسات يف للعــاملني
 واملمارســات والثقافيــة االجتماعيــة لألمنــاط تتــصدي الــيت املتطــورة باملفــاهيم ثقافيــة أو

 .اجملتمع يف املرأة صورة حنو السلبية
 الـــربامج ملتابعـــة للمـــرأة يالقـــوم واجمللـــس احلكوميـــة غـــري املنظمـــات جهـــود تكثيـــف  

 مــا لكــل والتــصدي للمجتمــع املوجهــة الثقافيــة والــربامج التعليميــة واملنــاهج اإلعالميــة
 يف للمــرأة الــسلبية النمطيــة الــصورة تكــريس أو األخــر علــي جــنس تفــوق إىل يــؤدي
 .واجملتمع األسرة
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ــة - ب/٥  ــضمن أن كفال ــة تت ــا األســرية التربي ــليما تفهم ــة س ــةو بوصــفها لألموم ــة ظيف  اجتماعي
 وتطـورهم،  أطفـاهلم  تنـشئة  يف والنـساء  الرجال من لكل املشتركة باملسئولية واالعتراف

 .احلاالت مجيع يف األساسي االعتبار هي األطفال مصلحة أن مفهوما يكون أن على
  :الراهن الوضع - ١/ب/٥ 

 القــيم علــي واحلفــاظ )٤ رقــم ملحــق( الدســتور يكفلــه حــق والطفولــة األمومــة محايــة  
 .عليها التأكيد يتم اليت املبادئ أهم من األسرية

 والقـيم  الـصحيحة  املبـادئ  علـي  األطفـال  وتنشئة بتربية )الوالدين( املصرية األسر تلتزم  
ــسامية ــة املدرســة فهــي ،ال ــوم للطفــل األويل االجتماعي  الطفــل شخــصية بتكــوين وتق
 .الصحيح للسلوك وتوجيهه

 أيــضا وكــذلك واألطفــال األســرة صــاحل يف ســليمة مفاهيمــا التعليميــة املنــاهج تتــضمن  
 .اجملتمع يف والثقافية اإلعالمية الربامج خالل من املفاهيم هذه تعزز

 بعـض  يف لألسـرة  موجهـة  احلكوميـة  غـري  املؤسـسات  فيهـا  تـشارك  هادفـة  برامج هناك  
ــستوعب حــىت اجملتمعــات ــساء مــن لكــل املــشتركة املــسئولية ت ــ يف والرجــال الن  شئةتن
 .أطفاهلم

 لألســـرة العامـــة اإلدارة هـــي االجتمـــاعي التـــضامن وزارة يف متخصـــصة إدارة هنـــاك  
 تنـشئة  يف واألب األم األســرة  لـدور  الـسليمة  املفـاهيم  نـشر  األساسية رسالتها والطفل
 .السليمة التنشئة أطفاهلم

 
  :املبذولة اجلهود - ٢/ب/٥ 

 تـدريب  طريـق  عـن  املبكـرة  الطفولـة  لتنميـة  مـشروعاً  االجتمـاعي  التضامن وزارة تنفذ  
 .الطفولة جمال يف السليمة املمارسات ونشر متكاملة صحية بيئة توفري علي األمهات

 الرعايـة  مـن  احملـرومني  لألطفـال  إيوائيـة  مؤسـسات  االجتماعي التضامن وزارة أنشأت  
 .هلم السليمة التنشئة لتضمن األسرية

 علـي  والطفولـة  األمومـة  محايـة  يف فاعـل  بـدور  واألمومـة  للطفولـة  القومي اجمللس يقوم  
 .الزمن من عقدين من يزيد ما مدي
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  :التحديات - ٣/ب/٥ 

 وتلقـي  أطفـاهلم  جتاه املشتركة املسئولية مفاهيم إىل تفتقد املصرية األسر بعض مازالت  
  .أساسية بصفة املرأة علي األطفال تنشئة مسئولية

 ممـا  املـصرية  األسـر  مخس حوايل متثل وهي النساء تعوهلا ليتا األسر مشكلة أيضا هناك  
 كانـت  وإن ،املـسئولة  حتمـل  علـي  املعيلـة  املـرأة  تعـني  الـيت  الـربامج  من املزيد إىل حيتاج
 واجلهــات املــدين واجملتمــع احلكومــة بــني باالشــتراك تــتم املبذولــة اجلهــود بعــض هنــاك
 .كافية ليست أهنا إال ،املاحنة

 ضــد التمييــز يف وأساســيا هامــا عنــصرا لألطفــال االجتماعيــة التنــشئة يف زالتمييــ يعتــرب  
ــساء ــا النـ ــاين كمـ ــة تعـ ــرة الطفولـ ــصر يف املبكـ ــن مـ ــعف مـ ــسياسات ضـ ــربامج الـ  والـ

 .املرجوة األهداف لتحقيق املوجهة واملشروعات
 

  :املستقبلية الرؤية - ٤/ب/٥ 

 املـسئولية  مفهـوم  اسـتيعاب  أمهيـة  املختلفـة  والتدريبيـة  التعليمية الربامج تضمني ضرورة  
 .أطفاهلم تنشئة حنو الوالدين بني املشتركة االجتماعية

 
  باملرأة االجتار :السادسة املادة  

 مجيــع ملكافحــة” التــشريع، ذلــك يف مبــا املناســبة، التــدابري مجيــع األطــراف الــدول تتخــذ - ٦ 
 .“املرأة دعارة واستغالل باملرأة االجتار أشكال

 :الراهن ضعالو  -٦/١ 
 يف طـــرف وهـــي جترمهـــا و األفـــراد يف االجتـــار بظـــاهرة كـــبريا اهتمامـــا مـــصر تـــوىل  

 واســـتغالهلا بـــاملرأة االجتـــار جتـــرم والـــيت الـــصلة ذات والدوليـــة اإلقليميـــة االتفاقيـــات
 .للدعارة

 دعـارة  واسـتغالل  األشخاص يف االجتار ملكافحة الدولية االتفاقية إىل مصر انضمام اثر  
 لــسنة ٦٨ رقـم  القـانون  صـدور  مث ٢١/٣/١٩٥٠ يف سـكس  ليـك  يف املوقعـة  - الغـري 

 مكافحـــة شـــأن يف ،١٩٦١ لـــسنة ١٠ رقـــم القـــانون مبوجـــب عـــدل الـــذي ١٩٥١
ــة يف الــدعارة ــة مــصر مجهوري  يرتكــب قــد مــا ومنــها هبــا الــصلة ذات واجلــرائم العربي
 أمث حيـث  ترنـت االن شـبكة  أو الكمبيـوتر  كـأجهزة  احلديثـة  االتصال وسائل باستخدام
ــال ــساعدة أو التحــريض أفع ــسهيل أو امل ــراء أو االســتخدام أو الت ــي اإلغ  ارتكــاب عل
 ملغــادرة االصــطحاب أو التــسهيل أو االســتخدام أو والتحــريض ،الــدعارة أو الفجــور
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 أو فجـوره  أو شخص بغاء استغالل أو ،والدعارة بالفجور لالشتغال دخوهلا أو البالد
 تـأجري  أو الـدعارة  أو للفجـور  حمال إدارة أو فتح أو ،الدعارة ممارسة علي أنثي معاونة

  .والدعارة الفجور ممارسة اعتياد أو الدعارة أو الفجور ملمارسة مكان تقدمي أو

 ودول اإلفريقيـة  الـدول  رعايـا  مـن  العديـد  تسلل ضوء يف Transit معرب دولة مصر تعد  
 مـن  وأغلبـهم  أوروبـا  وشـرق  قالـساب  السوفييت االحتاد ومجهوريات آسيا شرق جنوب
  .وهتريبهم باألفراد االجتار يف يستغل رئيسيا معربا السويس قناة تعد كما ،النساء

 قــرار( الوطنيــة عـرب  املنظمــة اجلرميــة ملكافحـة  املتحــدة األمــم اتفاقيـة  إىل مــصر انـضمت   
 للربوتوكـــول االنـــضمام مت وكـــذلك ،)٢٠٠٣ لـــسنة ٢٩٤ رقـــم اجلمهوريـــة رئـــيس
 وخباصـة  ،باألشـخاص  االجتـار  ومعاقبـة  وقمـع  مبنـع  واخلـاص  لالتفاقيـة  املكمل اإلضايف
 واالنــضمام ،)٢٠٠٣ لــسنة ٢٩٥ رقــم اجلمهوريــة رئــيس قــرار( واألطفــال النــساء

 طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  مبكافحـة  واخلاص لالتفاقية املكمل اإلضايف للربوتوكول
 )٢٠٠٤ لسنة ٢٩٧ رقم اجلمهورية رئيس قرار( واجلو والبحر الرب

 الـنفط  دول مـن  أثرياء من بناهتا تزويج إىل الفقرية الريفية املناطق يف األسر بعض تلجأ  
 يـشكل  ممـا  كـبري  حـد  إىل املـادة  فيهـا  وتـتحكم  ،فاشـلة  زجيات الغالب يف وهي ،الغنية
 .الزواج ستار حتت بالفتيات االجتار صور من جديدا نوعا

 
 :املبذولة اجلهود - ٦/٢ 

 قــانون ،١٩٧٦ لــسنة ١٠٣ قــانون الظــاهرة هــذه ملواجهــة القــوانني مــن عــدد صــدور  
 انظـر ( .١٩٩٦ لـسنة  ١٢ رقـم  الطفـل  وقـانون  ،١٩٥٦ لـسنة  ٣٧١ رقم العامة احملال
  )٧ رقم امللحق

 اللجنــة تــشكيل بــشأن ٢٠٠٧ لــسنة ١٥٨٤ رقــم الــوزراء جملــس رئــيس قــرار صــدر  
 قوميـة  عمـل  خطـة  بـصياغة  وختـتص  األفـراد  يف االجتار ومنع ملكافحة التنسيقية الوطنية
 للتـصدي  الوطنية اجلهود حول سنوي تقرير وإعداد األفراد يف االجتار لقضية للتصدي

 منـع  بروتوكول أحكام عن الناشئة الدولية اللتزاماهتا مصر تنفيذ ومتابعة ،القضية هلذه
 أيـضا  للجنـة ا وتقـوم  .واألطفـال  النـساء  وخباصـة  األشـخاص  يف االجتـار  ومعاقبـة  وقمع
 مكتـب  مـع  التعـاون  وتفعيل ،الالزمة والتنفيذية التشريعية واإلجراءات التدابري باقتراح
 االجتـار  للمكافحة العاملي والربنامج UNODC واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم
 اخلـاص  الربوتوكـول  نـصوص  إنفـاذ  علـي  املـساعدة  بغـرض  ،وغريمهـا  GPAT البشر يف
  .واألطفال النساء وخباصة األفراد يف االجتار قبةومعا وقمع مبنع
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 فقـط  الـبالد  داخـل  يف ليس املمارسات هذه مواجهة يف جهودا املصرية احلكومة تبذل  
 ،الـبالد  مـن  واخلـروج  الـدخول  منافـذ  كافـة  علـي  الرقابـة  إحكـام  خـالل  مـن  أيـضا  بل

 مــع نويتعــاو الــداخل يف املمارســات هــذه ملكافحــة متخــصص شــرطة جهــاز وهنــاك
 إىل باإلضـافة  اخلـارج  يف ذلـك  تـستوجب  اليت احلاالت يف اخلصوص هذا يف اإلنتربول
 مـع  وكـذلك  املعنيـة  األجنبيـة  السياحة وشركات املصرية السلطات بني الوثيق التعاون
 .املمارسات هذه حول املعلومات تبادل جمال يف الدول من عدد

 خـارج  املـصريات  العـامالت  ومحايـة  تنظـيم  علـي  واهلجـرة  العاملـة  القوي وزارة تعمل  
 هنــاك حيــث الــدول مــع بروتوكــوالت خــالل مــن الــنفط دول يف وخاصــة الــبالد

ــا يف ممارســات ــع يف وهــي العمــل هبــدف ظاهره ــوع الواق ــن ن  غــري بطــرق االجتــار م
 .مباشرة

 “زواج بـدون  األمهـات ” وتنميـة  برعايـة  االجتماعي التضامن وزارة اهتمامات تتزايد  
 يف الــسجون خلرجيــات الالحقــة للرعايــة مؤســسات إىل إضــافة ،خاصــة مؤســسات يف

 .اجلرمية الرتكاب العودة عدم لضمان دعارة جرائم

 رقـم  القـانون  صـدر  مـصري  غـري  مـن  زواجهـا  عنـد  املـصرية  الفتاة حقوق محاية هبدف  
ــسنة ١٠٣ ــم ملحــق( ١٩٧٦ ل ــشترط )٧ رق ــق وي ــد توثي ــزواج عق  مكاتــب بأحــد ال
 بأنـه  دولتـه  سـفارة  مـن  بـشهادة  الـزوج  يتقـدم  أن التوثيق هلذا لبويتط العقاري الشهر
 البنــك يف حمــددا مبلغــا بامسهــا يــضع وأن الــزواج هــذا إمتــام مــن مينــع مــا هنــاك لــيس

 .هلا كتأمني

 منـها  اجملـال  هـذا  يف مبـادرات  بعـدة  السالم أجل من الدولية مبارك سوزان حركة قيام  
 األفـراد  يف االجتـار  ملناهـضة  ،٢٠٠٦ ينـاير  ٢٣ يف باليونـان  املـستديرة  أثينـا  مائـدة  عقد

 .واألطفال النساء وخصوصا
 

 :التحديات - ٦/٣ 

ــات قاعــدة وجــود عــدم   ــة بيان ــي متكامل ــستوى عل ــل جلمــع القــومي امل ــادل وحتلي  وتب
 .الظاهرة هذه وخطورة حجم عن الدقيقة املعلومات

 مـن  عبـور  منطقـة  مـصر  كـون  الظهـور  يف بـدأت  الـيت  املشكلة يف الدقيق التحكم عدم  
 .أخرى دول
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 أن حيـث  الـنفط  دول أثريـاء  مـن  الفقـريات  زواج من احلد علي املؤسسات قدرة عدم  
ــزواج ــتم ال ــق دون دائمــا ي ــزواج ألركــان مكــتمال ولكــن توثي ــشرعية ال ــد ممــا ،ال  يزي
 .تعقيدا املشكلة

 معتمـدة  رمسية ميالد شهادة بدون تسنني شهادات خالل من السن إثبات يف التالعب  
 .الزواج غطاء حتت بالصغريات االجتار ظاهرة انتشار يف يساهم

 
 :املستقبلية الرؤية - ٦/٤ 

ــانون مراجعــة   ــدعارة مكافحــة ق ــتغريات ضــوء يف ال ــة ال ــة اجملتمعي  وســائل ألخــذ احلالي
 .االعتبار يف وغريها احلديثة التكنولوجية االتصال

 خبطـورة  والنـساء  الفتيـات  توعية زيادة علي للعمل املدين اجملتمع منظمات دور تفعيــل  
 .املمارسات هذه

 رفـع  علـي  والعمـل  الـنفط  أغنيـاء  مـن  بنـاهتن  زواج خبطـورة  الفقـرية  األسر توعية زيادة  
  .املشكلة هذه من للحد االقتصادي مستواهم
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 الثانــــــي اجلــــــزء
  :والعامة السياسية احلياة :السابعة املادة  

ــدول تتخــذ” - ٧  ــع األطــراف ال ــدابري مجي ــبة الت ــضاء املناس ــى للق ــز عل ــرأة ضــد التميي  يف امل
 الرجـل  مـع  املساواة قدم على للمرأة تكفل خاص وبوجه للبلد، والعامة السياسية احلياة
  :يف احلق

 اهليئـات  جلميـع  االنتخــاب  وأهليـة  العامـة،  واالستفتاءات االنتخابات مجيع يف التصويت - أ/٧ 
 .العام باالقتراع أعضاؤها تنتخب اليت

  :الراهن الوضع - ١/أ/٧ 
 احلقـوق  مجيـع  يف الرجـل  مـع  متـساوية  حقوقـا  املـصرية  للمـرأة  املصري الدستور يكفل  

 وحـق  العامـة  واالسـتفتاءات  االنتخابـات  مجيـع  يف التـصويت  حق ذلك يف مبا السياسية
 ،١١ ،٨ ،١ املــواد( العــام بــاالقتراع أعــضاؤها ينتخــب الــيت اهليئــات جلميــع الترشــيح

 .)٤ رقم التقرير ملحق( )٤٠

 القـوة  حجـم  مـن  املائـة  يف ٤٠ مـــن  يقــرب  ما أي املائة يف ٣٩,٨ املصــرية املرأة متثـل  
 اجلــدول انظــر( .٢٠٠٠ عـام  املائــة يف ٣٥ إىل باملقارنـة  )٢٠٠٦( مــصر يف االنتخابيـة 

 تقتـرب  االنتخابيـة  اجلـداول  يف النـساء  نسبة فإن اجلدول من يتضح وكما ،)٧/١ رقم
 .احملافظات بعض يف املائة يف ٥٠ من

 ويف ،واالسـتفتاءات  االنتخابـات  يف التـصويت  عمليـة  يف بكثافـة  املـصرية  املـرأة  تشارك  
 .الرجال عن السيدات نسبة تزداد املناطق بعض

 وإن لعـام ا بـاالقتراع  هيئاهتـا  تنتخـب  الـيت  اهليئـات  مجيـع  يف الترشيح حق النساء متارس  
 .التصويت يف مشاركتهن نسبة من أقل بنسبة الزالت كانت

 
  :املبذولة اجلهود - ٢/أ/٧ 

 املـرأة  وجلـان  أمانـات  وكـذلك  ،املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  للمـرأة  القـومي  اجمللس يقوم  
 علــى وحــثهن االنتخابيــة باجلــداول يــدالق علــي النــساء بتــشجيع الــسياسية بــاألحزاب

 .بأصواهتن اإلدالء

 وسـائل  خـالل  مـن  والترشـيح  التـصويت  يف الـسياسية  حبقوقهـا  للمرأة املستمرة التوعية  
 .املدين اجملتمع منظمات جهود ودعم الدولة يف األخرى التوعية وأجهزة األعالم
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 مــشاركتها نــسبة رفــع علــى للمــرأة الــسياسية باملــشاركة املعنيــة املؤســسات تعمــل  
 .عادلة بنسب النيابية اجملالس إىل وصوهلا دون ولحت اليت العقبات وتذليل السياسية

 
  :التحديات - ٣/أ/٧ 

ــة ضــعف   ــسياسية الكــوادر تكــوين يف األحــزاب دور فاعلي ــسائية ال ــادرة الن ــي الق  عل
 بغــرض االنتخــاب جــداول يف التــسجيل علــي االهتمــام وتركيــز ،االنتخابــات خــوض
  .األصوات جتميع

 .الريفية وخاصة اجملتمعات بعض يف سيةالسيا املشاركة عن املرأة عزوف  

 .الشرائح بعض يف السياسي دورها بأمهية املرأة وعي عدم  
 

  :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/٧ 
 حبقوقهــا املــرأة لتوعيــة املعنيــة املــدين اجملتمــع مؤســسات مــن املبذولــة اجلهــود مواصــلة  

  السياسية احلياة يف مشاركتها وأمهية السياسية

 خـالل  مـن  املـشاركة  مـن  لتـتمكن  الـسياسية  املرأة قدرات لتنمية املبذولة اجلهود تعزيز  
  .السياسية الكوادر إعداد برامج

 
 العامــة الوظــائف شــغل ويف الــسياسة هــذه وتنفيــذ احلكومــة سياســة صــياغة يف املــشاركة - ب/٧ 

 .احلكومية املستويات مجيع علي العامة املهام مجيع وتأدية
  :الراهن الواضع - ١/ب/٧ 

 االجتماعيـة  للتنميــة  اخلمسيـة الدولة خطة صياغة يف مرة ألول املصرية املرأة شاركت  
 مــن املــرأة شــئون تــضمني يف كــبري حــد إىل وجنحــت )٢٠٠٢/٢٠٠٧( واالقتــصادية

 املخصـصات  مـضاعفة  ذلـك  نتيجـة  وكـان  ،خاصة بصفة املرأة تستهدف برامج خالل
 يف املخصـصات  عـن  للدولـة  العامـة  املوازنـة  يف املدرجـة  املـرأة  برامج إىل املوجهة املالية
 .السابقة اخلطة

 القـومي  للمجلـس  طمـوح  مشروع خالل من ٢٠٠٤ عام منذ املصرية املرأة شاركت  
ــرأة ــساندة للم ــن ومب ــم صــندوق م ــسكان املتحــدة األم ــة صــياغة يف UNFPA لل  اخلط

ــة اخلمــسية ــة للدول ــة للتنمي ــصادية االجتماعي ــاج )٢٠٠٧/٢٠١٢( واالقت  شــئون بإدم
 مـصر  مجهوريـة  حمافظـات  مجيـع  يف احمللـي  املـستوى  علـي  التنمية جماالت مجيع يف املرأة

ــة ــبين حيــث ،مــسبوقة غــري جنــاح قــصة النــشاط هــذا ويعتــرب ،العربي  مفهــوم اجمللــس ت
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 إىل واحلـي  القريـة  مـستوي  مـن  بـدءاً  االجتمـاعي  للنوع املستجيب التخطيط المركزية
ــةواملدي املركــز مــستوي ــرة وألول ،احملافظــة مث ن ــة اخلطــة أصــبحت مــصر يف م  القومي
 .كبري حد إىل االجتماعي للنوع مستجيبة للدولة العامة املوازنة وكذلك

 مبجلـس  ووكيلـة  احلكومـة  يف وزيـرة  بوصـفها  الدولة سياسات صياغة يف املرأة تشارك  
 املعنيـة  اللجنـة  وهـي  )الـشعب  جملـس ( للتشريع الربملانية اللجنة ورئيسه وعضو الشعب
 البـشرية  التنميـة  للجنـة  كرئيـسة  وكـذلك  اإلطالق علي الدولة قوانني وصياغة بدراسة
ــة واإلدارة ــشورى جملــس( احمللي ــا )ال ــشارك كم ــرأة ت ــع يف امل ــة اللجــان مجي  يف الربملاني
 .والشورى الشعب جملسي

 مجيـع  علـي  مـة العا الوظائف مجيع املرأة تشغـل حيث السياسات تنفيذ يف املرأة تشارك  
 ١١/٢ ،١١/١ أرقـام  اجلــداول  انظـر ( باستمـــرار  نسبتها وتتزايد احلكومية املستويات

 .)احلايل التقرير من ١١ املادة يف

 وتــرأس املـستويات  مجيـع  علــي باحملافظـات  احملليـة  اإلدارة يف التنفيذيــة اجملـالس  يف املـرأة  تـشارك 
 وظـائف  مـستويات  وهـي  املدينـة  سوجمـال  واملراكـز  احلي وجمالس القرية جمالس البعض
 .احملافظة جملس ماعدا ،احمللية اإلدارة

 العليـا  الدسـتورية  احملكمـة  يف مـرة  ألول ٢٠٠٣ عـام  يف قاضـية  املـصرية  املـرأة  تعيني مت  
 قاضـية  املـرأة  تعـيني  أمـام  البـاب  فـتح  مت مث .قاضـيات  ثالث بتعيني قرارات ذلك تبع مث

 .مصر حماكم يف قاضية ٣٠ علي يزيد ما اآلن وهناك ،الرجل مثل مثلها

 أي بـدون  الترقيـة  يف دورهـا  حلـول  عنـد  وذلـك  اإلدارية النيابة هيئة رئاسة املرأة تتوىل  
 النيابــة هيئــة أعــضاء شــارك كمــا ،اإلداريــة النيابــة هيئــة نائــب منــصب وكــذلك متييــز

 الربملـان  اتانتخابـ  علـي  القـضائي  اإلشـراف  يف النساء من الدولة قضايا وهيئة اإلدارية
 .احلكومية املؤسسات يف املنازعات وفض التوفيق جلان عضوية يف يشاركن كما

 
  :املبذولة اجلهود - ٢/ب/٧ 

 احلكوميـة  املؤسـسات  مجيع يف للمرأة ومتاحة ومستمرة مكثفة تدريبية برامج عقد يتم  
 املـرأة  قـدرات  لرفـع  احلكـومي  للقطـاع  القـادة  إعـداد  ومركز العاملة القوي وزارة ويف

 .القيادية املناصب وشغل للترقي وتأهيلها املستويات كل علي الوظيفية

 يف املــرأة مــشاركة ضــمان علــي بالتأكيــد الــوزارات يف الفــرص تكــافؤ وحــدات تقــوم  
 والقياديـة  عامـة  للمناصب االختيار عند املرأة ضد التمييز وعدم احلكومة سياسة تنفيذ
 .خاصة
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  :التحديات - ٣/ب/٧ 
 مــازال الــذي الوحيــد املنــصب وهــو اآلن حــىت حمــافظ منــصب إىل املــرأة وصــول معــد  

 .أمامها مغلقا

 املناصـب  إىل املـرأة  وصـول  دون حتـول  قـد  العمـل  أمـاكن  بعض يف الفردية املمارسات  
 .األعلى

 
  :املستقبلية الرؤية - ٤/ب/٧ 

 أشــكال مــن شــكل أي إىل تــؤدي ممارســات أليــة للتــصدي املبذولــة اجلهــود مواصــلة  
 .اجملال هذا يف املرأة ضد التمييز

 مجعيـات  مـن  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  النسائية التجمعات بواسطة الضغوط مواصلة  
  .حمافظا املرأة تعيني يتم حىت ،اخل ...وأحزاب ونقابات أهلية

 
ــشاركة - ج/٧  ــع يف املـ ــات مجيـ ــات املنظمـ ــري واجلمعيـ ــة غـ ــاة تعـــين الـــيت احلكوميـ ــةالعا باحليـ  مـ

 .للبلد والسياسية
  :الراهن الوضع - ١/ج/٧ 

ــة غــري اجلمعيــات عــضوية يف املــصرية املــرأة تــشارك    اجملــاالت يف تعمــل الــيت احلكومي
 بنـسبة  والسياسية العامة احلياة جمال يف تعمل اليت واملنظمات االقتصادية أو االجتماعية

 مجعيـات  بإنـشاء  نشاطها داديز بل ،اجملال هذا يف أمامها معوقات أي دتوج وال كبرية
 .املساعدة إىل حتتاج اليت اجملتمعات يف املرأة خدمة تستهدف أهلية

ــشـارك   ــرأة ت  جــدول( األحــزاب هــذه أغلــب يف ملموســة وعــضويتها األحــزاب يف امل
 .)٧/٢ رقم

 مـشاركتها  وتقـل  ،)٧/٣ رقم جدول( املهنية النقابات عضوية يف بكثافة املرأة تشارك  
 تــرأس ســيدة وهنــاك )٧/٤ رقــم جــدول( العماليــة النقابــات إدارة جمــالس عــضوية يف

 .التمريض نقابة ترأس وسيدة االجتماعية املهن نقابة
 

  :املبذولة اجلهود - ٢/ج/٧ 
 خـالل  مـن  وذلـك  احلكوميـة  غري املنظمات يف املشاركة بأمهية للمرأة املستمرة التوعية  

 كانـت  سـواء  املـرأة  بـشئون  املعنيـة  املؤسـسات  اهبـ  تقـوم  خمتلفة وإعالمية تثقيفية برامج
 .حكومية غري أو حكومية
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  :التحديات - ٣/ج/٧ 
 يف نــسبتها أن إال املــدين اجملتمــع منظمــات يف املــرأة مــشاركة نــسبة تزايــد مــن بــالرغم  

 .حمدودة مازالت القرار اختاذ مواقع
 .التطوعي العمل عن اجلديد اجليل عزوف  

 
  :ستقبليةامل الرؤية - ٤/ج/٧ 

ــة مــن مزيــد    اجلمعيــات إدارات جمــالس انتخابــات خــوض علــي املــرأة وتــشجيع توعي
 .القيادة مواقع إىل للوصول والنقابات األهلية

 .اجملال هلذا اجلديد اجليل جلذب التطوعي العمل أنشطة تطوير  
 

 ٧/١ رقم جدول
 ٢٠٠٠/٢٠٠٦ عامي العام ايلاإلمج إىل االنتخابية باجلـداول املقيــدات نسبة  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 
 ٪نسبة اإلناث ٪نسبة اإلناث احملافظة

 ٣٣,٤ ٢٤,١ القاهرة
 ٣٧,١ ٣١,٥ اجليزة

 ٤١,٣ ٢٦,٦ القليوبية
 ٣٧,٨ ٢٠,١ اإلسكندرية

 ٣٩,١ ٣٠,١ البحرية
 ٤١,١ ٣٨,٠ الغربية
 ٤١,٦ ٤٢,١ املنوفية
 ٤٥,٢ ٤٣,٤ الدقهلية
 ٤٣,٢ ٣٩,٤ الشرقية
 ٤٢,٣ ٤٠,٦ دمياط

 ٤٣,٧ ٣٦,٢ كفر الشيخ
 ٤٧,٥ ٣٨,٣ مطروح
 ٣٠,٤ ٣٣,٣ السويس

 ٣٧,١ ١٦,٣ اإلمساعيلية
 ٣٤,٧ ٤,١ بورسعيد

 ٤٦,٣ ٣٧,٦ مشال سيناء
 ٢٧,٢ ٣٤,٦ جنوب سيناء



CEDAW/C/EGY/7
 

48 08-49826 
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 
 ٪نسبة اإلناث ٪نسبة اإلناث احملافظة

 ٤٠,٣ ٣,٥ الفيوم
 ٤١,٥ ٣١,٨ بين سويف

 ٣٩,٥ ٣٤,٦ املنيا
 ٣٥,٠ ٣٤,٣ أسيوط
 ٣٧,٠ ٣٧,١ سوهاج

 ٤٠,٤ ٤٦,٢ قنا
 ٣٩,٧ ٥,٣ شرطة األقصر

 ٤١,٩ ٣٤,٣ أسوان
 ٤٣,٠ ٤٦,٠ الوادي اجلديد
 ٣٥,٣ ٢٢,٧ البحر األمحر

 ٣٩,٨ ٣٤,٢ اإلمجايل
 

 .الداخلية وزارة :املصدر * 
 

 ٧/٢ رقم جدول
 .٢٠٠٤ عام العضوية ايلإمج إىل السياسية األحزاب يف املرأة مشاركة نسبة  

  املرأةنسبة احلزب

 ٪ ٩,٠٠ الوفد
 ٪١٥,٢٠ ٢٠٠٠مصر 

 ٪١٢,٠٠ اجليل الدميقراطي
 ٪١٠,٠٠ األمة

 ٪١٢,٩٢ الوطين الدميقراطي
 ٪١٠ اخلضر املصري

  سيدة من األمانة العامة لالحتاد النسائي٣٥ *التجمع التقدمي الوحدوي
  سيدة عضوات اللجنة املركزية١٨ 
  سيدة عضوات األمانة املركزية٢ 
 

 .املصرية األحزاب املصدر
 .التجمع حلزب الشاملة العضوية عدد عن دقيق إلحصاء نتوصل مل * 
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 ٧/٣ رقم جدول
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ املهنة حسب املهنية النقابات أعضاء إمجايل إىل اإلنـاث نسبة  

 
 ٪إناث  ٢٠٠٤ ٪إناث  ٢٠٠٣ النقابات املهنية

 ٣٤,٥ ٣٤,٢ أطباء بشريون
 ٤٢,٦ ٤٢,٣ أطباء أسنان

 ٣٤,٩ ٣٤,١ األطباء البيطريون
 ٤٨,٢ ٤٥,٦ الصيادلة

 ٢٤,٠ ٢٤,٠ املهن الزراعية
 ٣٩,١ - املهن التعليمية
 ١٤,٣ ١٣,٧ املهن اهلندسية

 ٤٤,٥ - جتاريون
 - - احملامون

 ٢٩,٤ ٣٢,٣ املهن العلمية
 ٢٦,٢ ٢٦,٣ املهن الصحفية
 ٤١,٩ ٤١,٧ املهن التمثيلية
 ٢٨,٧ ٢٨,٥ يةاملهن السينمائ
 ٢٤,٠ ٢٣,٨ املهن املوسيقية
 ٩١,٧ ٩٣,٧ مهنة التمريض

 ٥,١ ٥,٢ التطبيقيون
 ٤٩,٨ ٣١,١ الفنانون التشكيليون
 ٥٥,٣ ٥٧,٢ املهن االجتماعية

 ٣٩,٧ ٤٠,٩ املرشدون السياحيون
 ٢٥,٧ - املهن الرياضية

 ٤٤,٦ ٤٣,٢ العامة للعالج الطبيعي
 

 .واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر * 
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 ٧/٤ رقم جدول
 ٢٠٠١/٢٠٠٦ بالدورة النقابية اللجان إدارات جمالس أعضاء إمجايل إىل اإلناث نسبة  

 
 ٪نسبة اإلناث اسم النقابة

 ٥,٥ الزراعة والري
 ٢,٨ الغزل والنسيج

 ٥,٤ التجارة
 ٤,٨ البنوك والتأمينات

 ٠,٥ السكة احلديد
 ٥,٣ االتصاالت
 ٣,٤ املرافق العامة

 ٦,٢ التعليم والبحث العلمي
 ٥,٩ اخلدمات الصحية
 ٢,١ الصناعات الغذائية
 ١,٠ الصناعات اهلندسية
 ٢,٧ البناء واألخشاب

 ٠,٥ النقل الربي
 ٤,١ النقل البحري
 ٦,٤ النقل اجلوي
 ٣,٤ الكيماويات

 ٧,٦ الصحافة والطباعة واإلعالم
 ٤,٤ السياحة والفنادق

 ٦,٨ خلدمات اإلداريةا
 ٣,٥ اإلنتاج احلريب
 ٠,٥ املناجم واحملاجر

 ٣,٤ الربيد
 ٤,٠ البترول

 
  .واهلجرة العاملة القوي وزارة :املصدر * 
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 الدويل التمثيل :الثامنة املادة  
 مــع املــساواة قـدم  علــى ،للمـرأة  لتكفــل املناســبة التـدابري  مجيــع األطـراف  الــدول تتخـذ ” - ٨ 

 أعمال يف واالشتراك الدويل املستوى على حكومتها متثيل فرصة متييز، أي ودون الرجل
 .“الدولية املنظمات

 :الراهن الوضع - ٨/١ 
ــ   ــرأة اركشـ ــصرية املـ ــل املـ ــها ومتثـ ــاءة حكومتـ ــذ بكفـ ــدة ومنـ ــود عـ ــؤمترات يف عقـ  املـ

 االجتماعيــة أو الــسياسية اجملــاالت يف كانــت ســواء واإلقليميــة الدوليــة واالجتماعــات
ــة وأ ــصادية أو لعلمي ــا ديوجــ وال ،اخل ...االقت ــق م ــشطة مــن أي يف مــشاركتها يعي  أن

 غــري أو حكوميــة دوليــة منظمــات كانــت ســواء إليهــا تــدعي الــيت الدوليــة املنظمــات
 .حكومية

ــرق   ــانون يفـ ــم القـ ــسنة ٤٥ رقـ ــق( ١٩٨٢ لـ ــم ملحـ ــاص )٧ رقـ ــام اخلـ ــسلك بنظـ  الـ
 .اخلارجية بوزارة بالعمل االلتحاق عند واملرأة الرجل بني والقنصلي الدبلوماسي

 والنــساء للرجــال متــساوية فرصــاً املــصرية اخلارجيــة وزارة خــالل مــن احلكومــة تتــيح  
 عنــد واالحتكــام مــسابقات تنظــيم خــالل مــن وذلــك الدبلوماســي بالعمــل لاللتحــاق
  .فقط الكفاءة عنصر إىل اجلدد املعينني اختيار

 ذلـك  يف ويتـساوى  الدبلوماسـيني  كافـة  أداء يـيم لتق موحـدة  معـايري  احلكومـة  تستخدم  
 تتــساوى حيــث باخلــارج، واخلدمــة للترقــي بالنــسبة احلــال وكــذلك والــذكور اإلنــاث
 ويـتم  باخلـارج  والقنـصليات  الدبلوماسـية  البعثـات  رئاسـة  يف الدبلوماسـيني  كافة فرص

 وماسـيات الدبل مـن  العديـد  أثبـت  وقد العمل يف والكفاءة التميز بعناصر فقط االعتداد
 .اخلارجية وزارة يف قيادية مناصب لتويل أهلهن مما الدبلوماسي العمل يف جدارة

 حـىت  الوظيفيـة  الـدرجات  خمتلـف  إىل الترقيـة  عنـد  واملـرأة  الرجـل  بـني  القانون يفرق ال  
 إمجـايل  مـن  املائـة  يف ٣٨ إىل تـصل  الـسفريات  ونـسبة  ،املمتـازة  الفئـة  مـن  سـفري  درجة

 الــسفراء  عــدد  إمجــايل مــن  املائــة يف ٢٣ إىل باإلضــافة  متــازة، امل الفئــة مــن  الــسفراء
 .)٢٠٠٦ عام(

 وتتــويل اخلارجيــة، وزارة يف اإلشــرافية املناصــب لتــويل األساســي املعيــار الكفــاءة تعــد  
 وزيـر  مـساعد  منـصب  مثـل  اإلشـرافية  املناصـب  مـن  املائـة  يف ٣٠ الدبلوماسيات حاليا

ــة ــا ،اخلارجيـ ــويل كمـ ــيات تتـ ــةر الدبلوماسـ ــة يف ١٦ ئاسـ ــن املائـ ــايل مـ ــات إمجـ  البعثـ
 .البالد خارج يف الدبلوماسية



CEDAW/C/EGY/7
 

52 08-49826 
 

 باخلـارج  الدبلوماسـية  والبعثـات  اخلارجيـة  وزارة عـام  بديوان الدبلوماسيات نسبة تبلغ  
  .الدبلوماسيني إمجايل مناملائة  يف ٢٠,٨ حنو

 إىل نـسبتها  فتـصل  الـصغرى  الـدرجات  يف الدبلوماسـي  السلـك يف النساء أعداد تتزايد  
 .األعلى املستويات يف تدرجييا نسبتهن بارتفاع يبشر مما مجايلاإل من املائة يف ٢١

ــسيدات مــن عــدد يوجــد   ــشغلن املــصريات ال ــة مناصــب ي ــستوى رفيع  اجلهــات يف امل
 .أعدادهن بشأن إحصاء يوجد ال ولكن واإلقليمية الدولية

 .األفريقي واالحتاد قيةاإلفري االقتصادية اللجنة يف نسائي متثيل ملصر  

 Gender Advisory) االجتمــاعي للنــوع االستــشاري للمجلــس مــشارك رئــيس مــصر  

Board) التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم املتحدة األمم للجنة (UNCSTD). 

 سياسـية  خمتلفـة  أنـشطة  يف تعمـل  ودولية إقليمية كيانات بعضوية املصرية املرأة تشـارك  
ـــ مثـــل اخل ...واقتـــصادية  والربملـــان ،االورومتوســـطية الربملانيـــة واجلمعيـــة NEPAD الـ
 ،للربملـانيني  الـدويل  البنـك  شـبكة  ،الـدويل  الربملـاين  واالحتـاد  ،العـريب  والربملـان  األفريقي

 .للعلوم نيويورك ألكادميية التابعة دور بدون وعلماء رولكس جوائز حتكيم جلنة
 

 :املبذولة اجلهود - ٨/٢ 

 خــالل مــن حقوقهــا كامــل علــي واحلــصول املــشاركة علــي الدبلوماســية املــرأة إصــرار  
 .باستمرار منظمه أنشطة

 يف الكفـاءة  ذوات النـساء  مـن  الـوزارة  أعـضاء  دعم يف جهدا اخلارجية وزارة تدخر ال  
 .والدولية اإلقليمية املنظمات يف مصر متثيل

 
 :التحديات - ٨/٣ 

 الفتيـات  تواجـه  الـيت  العقبات بعض هناك أن إال رمسيةال النواحي من حتديات توجد ال  
 مـا  حـد  إىل يعـوق  ممـا  اخلارج يف للعمل مبفردها الفتاة اغتراب حتبذ ال اليت أسرهن من

 .بسرعة تتغري النظرة هذه كانت وإن اجملال هذا يف مشاركتها
 

 :املستقبلية الرؤية - ٨/٤ 
 تـؤدي  ممارسـات  ألي والتـصدي  اجملـال  هـذا  يف املـرأة  ضـد  التمييز بعدم االلتزام متابعة  

  ضدها متييز أي إىل
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 مـن  يوجـد  مـا  وختطـي  الدبلوماسـي  الـسلك  يف لالخنراط النساء وتشجيع توعية برامج  
 .األسرة مستوي علي عقبات

 
 )٢ ،١( اجلنسية :التاسعة املادة  

 االحتفـاظ  أو تهاجنـسي  اكتساب يف الرجل حلق مساويا حقا املرأة األطراف الدول متنح - ٩/١ 
 جنـسية  تغـري  أو أجـنيب  مـن  الـزواج  علـى  يترتـب  أال خـاص  بوجه وتضمن تغريها، أو هبا

 أن أو جنـسية  بـال  تـصبح  أن أو الزوجـة،  جنـسية  تلقائيـا  تـتغري  أن الـزواج،  أثنـاء  الزوج
 .الزوج جنسية عليها تفرض

 تغيريهـا  أو اهبـ  االحتفـاظ  أو جنـسيتها  اكتـساب  يف للرجـل  مـساو  حـق  املصرية للمرأة  
 يف تلقائيــا جنــسيتها تــتغري وال )٤ رقــم ملحــق - ٤٠ ،٨ ،٦ املــواد( الدســتور حبكــم
 بـذلك  رمسيـا  رغبتـها  علي بناء إال الزوج جنسية تغيري مت إذا أو أجنيب من الزواج حالة
  .جنسية بال تصبح أن أو الزوج جنسية عليها ضتفر وال

 
 .“أطفاهلا جبنسية يتعلق فيما الرجل حلق اويامس حقا املرأة األطراف الدول متنح - ٩/٢ 

  :الراهن الوضع - ٩/٢/١ 
 اجلمعيــة وثيقــة يف وردت الــيت ٣٣١ ،٣٣٠ أرقــام الــسيداو جلنــة ملالحظــات اســتجابة  

ــة ــم العامــ ــدة لألمــ ــدورة يف املتحــ ــسادسة الــ ــسون الــ ــل ٢٠ يف واخلمــ  ٢٠٠١ أبريــ
(A/56/38)، ممثلـي  حبـضور  و وافيـة  دراسـة  عاملوضو بدراسة للمرأة القومي اجمللس قام 
 أن حيـث  :يلـي  مبـا  منـها  وخـرج  ،املـدين  اجملتمـع  ومنظمات املعنية والوزارات اجلهات
 أبنـاء  حرمـان  فـإن  واملرأة الرجل بني املشروطة غري املطلقة املساواة علي ينص الدستور
 تـرب يع الرجـل  مثـل  مثلـها  املـصرية  جنـسيتها  مـن  مصري غري من املتزوجة املصرية املرأة
 مطالبــة ومتــت ،املوضــوع هــذا يف اجمللــس اخلارجيــة وزارة ســاندت ...دســتوري غــري

 وجنــح الــشأن هــذا يف والرجــل املــرأة بــني واملــساواة اجلنــسية قــانون بتعــديل احلكومــة
ــانون تغــيري يف اجمللــس ــسية ق ـــه مت الــذي اجلن ــسنة ١٥٤ رقــم القــانون مبوجــب تعديل  ل
 يف األبنــاء إىل املــصرية اجلنــسية نقـــل يف حلــقا يف والرجــل املــرأة بــني ليــساوى ٢٠٠٤
 أبنـــاء مـــن اآلالف وحـــصل مـــصـري غـــري طـــرف مـــن األبـــوين مـــن أي زواج حالـــة

 امللحـق ( القـانون  صـدور  فـور  املـصرية  اجلنـسية  علـي  أجانب من املتزوجات املصريات
 .)٧ رقم

 لـسنة  ١٥٤ رقـم  القـانون  صـدور  بعد وذلك عليها التحفظ برفع مصر وثيقة إيداع مت  
 .الصدد هذا يف واملرأة الرجل بني يساوي والذي ٢٠٠٤
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 :التحديات - ٩/٢/٢ 

 التوافــق مت ملـا  تبعـا  املــصرية اجلنـسية  علـي  حيـصلون  ال فلــسطيين أب مـن  األبنـاء  مـازال   
 للفلـسطينيني  عربيـة  دولـة  أي جنـسية  إعطـاء  حتظـر  الـيت  العربيـة  الدول جامعة من عليه

 إىل التوصـل  عنـد  فلـسطني  دولتـهم  إىل عـودهتم  يف أمـال و األصلية هويتهم علي حفاظا
 .وطنهم استعادة يف الفلسطينيني حق من الدويل اجملتمع عليه اتفق ما حتقيق
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 الثالــــــث اجلــــــزء
 التعليم :العاشرة املادة  

 تكفل لكي املرأة ضد التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ” - ١٠ 
 علـى  تكفـل  لكـي  خـاص  وبوجـه  التعلـيم  ميـدان  يف الرجل حلقوق مساوية حقوقاً للمرأة
 :واملرأة الرجل تساوي أساس

ــه الظــروف نفــس - أ/١٠  ــوظيفي للتوجي ــى واحلــصول الدراســات إىل وللوصــول واملهــين ال  عل
 واحلـضرية  الريفيـة  املنـاطق  يف الفئات مجيع من التعليمية املؤسسات يف العلمية الدرجات

 والـتقين  العـام  التعلـيم  وىف املدرسـة  قبل فيما مكفولة املساواة هذه وتكون .السواء على
 .“املهين التدريب أنواع مجيع يف وكذلك العايل التقين والتعليم واملهين

  :الراهن الوضع - ١/أ/١٠ 

 يف االجتمـاعي  النـوع  عـن  النظر بصرف والقانون الدستور يكفله للجميع حق التعليم  
 الـسواء،  على واحلضرية الريفية املناطق يف وذلك ،أنواعه اختالف وعلي مراحله مجيع
 إلزامـي  وهـو  ،الدولـة  تكفلـه  حق التعليم” :علي الدستور من ١٨ املادة تنص حيث
 تكـافؤ  الدولـة  تكفـل ” :علـى  الدسـتور  من ٨ املادة تنص كما ،االبتدائية املرحلة يف

  )٤ رقم امللحق انظر( .“املواطنني جلميع الفرص
 وبـسرعة  ملموسـة  وبدرجـة  عـام  بوجـه  التعليم مراحل مجيع يف النوعية الفجوة تتقلص  

 واالبتدائيـة  ،املدرسـة  قبـل  مـا  مرحلـة  يف سـواء  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ عـامي  بـني  الفترة يف
 رقـــم جـــدول( اجلـــامعي والتعلـــيم أنواعهـــا بـــاختالف الثانويـــة واملرحلـــة واإلعداديـــة

١٠/١(.  

 قبـل  التعليم مرحلـة يف بالذكور مقارنة اإلناث جناح نسبـة ١٠/٢ رقم اجلدول يوضح  
 .اجلامعي

ــم اجلــدول يوضــح   ــة الفجــوة ١٠/٣ رق ــني النوعي ــة خرجيــي ب ــيم مرحل  اجلــامعي التعل
 إىل يـشري  والـذي  ٢٠٠٠/٢٠٠١ عـام  يف التحقـت  الـيت  الدفعة لذات ٢٠٠٣/٢٠٠٤

 .اإلناث صاحل يف كانت التخرج عند الفجوة أن

ــشري   ــالبيا ت ــة الفجــوة أن إىل اتن ــني النوعي ــة خرجيــي ب ــة املرحل ــيت اجلامعي  صــاحل يف ال
 .٢٠٠٦ عام املائة يف ١٠,٣ إىل وصلت حيث مستمر تزايد يف اإلناث
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 العليـا  الدراسـات  شهادات علي للحاصلني النوعية الفجوة ١٠/٤ رقم اجلدول يوضح  
 ٢٠٠١/٢٠٠٦ لــسنواتا يف اجلمهوريــة جبامعــات )دكتــوراه - ماجــستري - دبلــوم(

 .العايل الدبلوم مرحلة يف اإلناث صاحل يف وهي

 اجلـامعي  أو اجلـامعي  قبـل  سـواء  التعلـيم  مراحـل  مجيـع  يف اإلناث تفوق سبق مما يتضح  
 .املصريات الفتيات وجدية وتفوق استيعاب علي يدل مما

 بعــض  يف املقيــدين  إمجــايل  إىل الطالبــات  أعــداد نــسبة  ١٠/٥ رقــم  اجلــدول  يوضــح  
  .اإلناث صاحل يف نوعية فجوة هناك أن إىل يشري مما ،اجلامعية الكليات

 للوصـول  أو واملهـين  الوظيفي التوجيه جهود يف والذكور اإلناث بني تفرقة أي ليوجد  
  .العلمية الدرجات علي واحلصول الدراسات إىل

 .واحلضر الريف بني التعليم نظم يف تفرقة أي يوجد ال  
 

 :املبذولة اجلهود - ٢/أ/١٠ 

 مـن  مـصر  يف الفتـاة  لتعلـيم  أفـضل  فـرص  لتـوفري  احلكومـة  قبـل  من سياسي التزام هناك  
 القــومي للربنــامج أساســي كهــدف باملــدارس الفتيــات التحــاق معــدالت رفــع خــالل
 هتـدف  والـيت  الفتيـات  صـديقة  املـدارس  ملبـادرة  وكان ،٢٠٠٠ عام منذ التعليم لتطوير
 أثــراً ٢٠٠٣ عــام يف هبــا البــدء مت والــيت األساســي التعلــيم يف النوعيــة الفجــوة خلفــض
  .األخرية الفترة يف واضحاً

 لتمكينـهن  التعلـيم  مـن  املتـسربات  الفتيـات  ملـساعدة  ،الواحـد  الفـصل  مدارس إنشاء مت  
 وقـد  ،املـشكلة  هلـذه  فاعليتـه  ثبـت  كعـالج  النظـامي  التعلـيم  يف تعلـيمهن  استكمال من

 ،٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠ مـن  الفتـرة  يف %٢٤ بنـسبة  الواحد لالفص مدارس أعداد زادت
 التربيـة  وزارة املصدر( املائة يف ٢٥ بنسبة الفترة نفس يف امللتحقات أعداد زادت كما

 .)والتعليم
 

 :التحديات - ٣/أ/١٠ 
 بعـض  يف األساسـي  بـالتعليم  عامـة  بـصفة  لـذكور وا اإلنـاث  التحـاق  معـدالت  اخنفاض  

 .العدد حمدودة التجمعات اتذ والنائية الريفية القرى
 .املناطق بعض يف قائمة لالختزا الذكور لصاحل النوعية الفجوة  

  .املختلطة املدارس إىل بناهتن إرسال عن الريفية األسر بعض عزوف  
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 :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/١٠ 

ــد   ــن مزي ــود م ــة جه ــع توعي ــي اجملتم ــة الريف ــيم بأمهي ــات تعل ــره البن ــي وأث ــاء عل  االرتق
 .لألسرة واالقتصادي االجتماعي باملستوى

 .الريفية املناطق يف املختلطة غري البنات مدارس أعداد زيادة علي العمل  

 حمـدودة  القـرى  يف الريفية التجمعات يف املشكلة ملواجهة األمثل األسلوب إىل التوصل  
 .السكان

 
 مـن  مبـؤهالت  تتمتـع  تدريـسية  توهيئـا  االمتحانات ونفس الدراسية املناهج نفس توفري - ب/١٠ 

 .النوعية نفس من مدرسية ومعدات ومباين املستوى نفس
 :الراهن الوضع - ١/ب/١٠

 كـل  يف والبـنني  البنـات  من كل يدرسها اليت املوضوعات أو املناهج يف تفرقة توجد ال  
ــدارس ــة م ــشهادات وختــضع اجلمهوري ــة ال ــة يف العام ــية املراحــل هناي ــة الدراس  املختلف

 .حضر أو ريف بني فرق ال كله القطر مستوي علي موحد تحانالم
 الـذكور  بـني  تفرقـة  دون واملؤهالت الشروط لنفس التدريس هيئة أعضاء تعيني خيضع  

 يف التـدريس  هيئـات  يف والـذكور  اإلناث نسبة ١٠/٦ رقم اجلدول ويوضح ،واإلناث
 .اجلامعي قبل التعليم مراحل

 ويالحــظ باجلامعـات  التـدريس  هيئـات  يف إلنـاث ا نـسب  ١٠/٧ رقـم  اجلـدول  يوضـح   
 املــستقبل أن علــي يــدل ممــا اجلــامعي الــسلك بــدايات يف كــبرية بدرجــة النــسب تزايــد

 .اإلناث صاحل يف سيكون

ــة لتوجــد    لــشروط مجيعهــا ختــضع حيــث املدرســية واملعــدات املبــاين خيــص فيمــا تفرق
 .موحدة

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/ب/١٠

 تعميمهـا  ويـتم  عامـة  بـصفة  املنـاهج  بتطـوير  التعليمية واملواد املناهج ويرتط مركز يقوم  
 .والذكور اإلناث بني تفرقة أي دون اجلمهورية مدارس مجيع علي

 
 :التحديات - ٣/ب/١٠

  الصدد هذا يف كاملة املساواة حيث املادة هلذه بالنسبة حتديات أي توجد ال  
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 :املستقبلية الرؤية - ٤/ب/١٠
 .التعليم مراحل كل يف باملساواة االلتزام متابعة مراراست  

 
 التعلـيم  مـستويات  مجيـع  علـى  املرأة ودور الرجل دور عن منطي مفهوم أي على القضاء - ج/١٠ 

 تساعد اليت التعليم أنواع من وغريه املختلط التعليم تشجيع طريق عن أشكاله مجيع وىف
 املدرســية والــربامج الدراســة كتــب حتنقــي طريــق عــن والســيما اهلــدف، هــذا حتقيــق يف

 .التعليم أساليب وتكييف
 :الراهن الوضع - ١/ج/١٠

 بعـض  هبـا  فمـازال  ،دوريـة  بـصورة  الدراسـية  املقـررات  وتنقيح مراجعة من الرغم علي  
 .واإلناث للذكور النمطية الصورة خيص فيما السلبيات

 هـو  بـل  اجلمهوريـة  منـاطق  أغلب يف ومستوياته مراحله مجيع يف املختلط التعليم يتوفر  
 النوعيـة  هذه أن إال اقتصادية جدوى من له ملا تعميمه احلكومة حتاول الذي األسلوب

 .احلايل الوقت يف الريفية اجملتمعات يف التقاليد طبيعة مع تتناسب ال قد التعليم من

 :املبذولة اجلهود - ٢/ج/١٠
ــة كــبرية جبهــود احلكومــة تقــوم   ــز ىلإ يــشري مــا إلزال ــة املــواد حمتــوى يف التميي  التعليمي

 نـسائية  ومنـاذج  أمنـاط  وتقـدمي  املـرأة،  حبقوق اخلاصة املفاهيم التعليمية املناهج وتضمني
 .اجيابية

 ومـا  املدرسـي  الكتـاب  حتليـل  حـول  دراسـة  بإعداد اإلنسان حلقوق القومي اجمللس قام  
 .التنفيذية للجهات ورفعها ثقافية موروثات من به

 متابعـة  هبـدف  والتعلـيم  التربيـة  ووزارة للمـرأة  القـومي  اجمللـس  بـني  تنـسيق  حاليا ريجي  
 القـومي  اجمللـس  تقريـر  رصـدها  والـيت  الـسلبية  املعـامل  بعـض  مـن  الـتخلص  حنـو  خططها
 .اإلنسان حلقوق

 علــي والــضغط اجملــال هــذا يف ســلبيات أي رصــد يف املــدين اجملتمــع منظمــات تــشارك  
 .لتغيريها احلكومة

 
 :التحديات - ٣/ج/١٠

ــة   ــة األدوار تكــرس صــور أي مــن متامــا املدرســية الكتــب تنقي  املــرأة مــن لكــل النمطي
 .املرأة حنو السلبية املفاهيم ترسخ واليت والرجل
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  .املختلطة املدارس يف بناهتم إحلاق عن البدوية واملناطق الريف يف األسر بعض عزوف  
 

 :املستقبلية اجلهود - ٤/ج/١٠
 والـيت  والبدويـة  الريفيـة  وخاصة اجملتمعات لبعض املختلط التعليم مالءمة مدي مراجعة  

ــستدعي ــدارس إنــشاء يف التوســع ت ــات م ــد اســتجابة الفتي  اجملتمــع وخــصوصية لتقالي
 .الريفي

 .املرأة صورة حنو السلبية التقليدية املفاهيم من تبقي مما متاما املناهج تنقية  
 

 .الدراسية املنح من وغريها التعليمية املنح من ستفادةلال الفرص نفس - د/١٠ 
 :الراهن الوضع - ١/د/١٠ 

 النـوع  أسـاس  علـى  التعليمية والبعثات املنح من لالستفادة مصر يف تفرقة أي توجد ال  
ــع االجتمــاعي، ــنح فجمي ــات امل ــار ختــضع والبعث ــى لالختي  العلمــي التفــوق أســاس عل

  .وحده
 إمجـــايل إىل اإلنـــاث نـــسبة يف ملموســـا ارتفاعـــا خـــريةاأل اخلمـــس الـــسنوات شـــهدت  

  .للذكور بالنسبة املتفوقات اإلناث أعداد لزيادة نظرا والبعثات املنح على احلاصلني
 

 وحمو الكبار تعليم برامج ذلك يف مبا املتواصل، التعليم برامج إىل للوصول الفرص نفس - هـ/١٠ 
 يف فجـوة  أي ممكـن  وقـت  أقـرب  يف تـضيق  أن إىل هتـدف  الـيت  والسـيما  الوظيفية، األمية
 .واملرأة الرجل بني قائمة التعليم

 :الراهن الوضع - ١/هـ/١٠
 املتواصـل  بـالتعليم  االلتحـاق  وضـوابط  معـايري  يف والـذكور  اإلناث بني تفرقة توجد ال  

 .الوظيفية األمية وحمو الكبار تعليم برامج أو
 الـسنوات  يف الوظيفية األمية وحمو املتواصل يبالتدر برامج من اإلناث استفـادة زادت  

ــسبة وكانـــت األخـــرية ــة يف ٢٢ التحـــسن نـ ــرة يف املائـ ــابني الفتـ  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ مـ
 .)واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر(
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 :املبذولة اجلهود - ٢/هـ/١٠

 الـيت  حلكوميـة ا غـري  أو احلكوميـة  سـواء  الدولـة  يف واألجهـزة  اجلهات من العديد هناك  
 كـبري  جبهـد  األهليـة  اجلمعيات وتقوم الوظيفية األمية وحمو املتواصل للتعليم فرصا توفر
 .اجملال هذا يف

 ووزارة الكبــار وتعلـيم  األميــة حملـو  العامــة اهليئـة  مـن  كــل دور األميـة  حمــو قـانون  حيـدد   
  اجملال هذا يف أخري حكومية وجهات التعليم

 إدمـاج  خـالل  مـن  الكبـار  وتعلـيم  األميـة  حملـو  العامـة  اهليئـة  جهود تطوير باستمرار يتم  
 األميـة  حمـو  برامج يف االقتصادي والتمكني املهارات الكتساب وتنموية تدريبية برامج

 .األمية حمو بفصول االلتحاق علي لتشجيعهن خاصة بصفة للريفيات

 فـاهتن  ممـن  اإلنـاث  جيعلتـش  األميـة  وحمـو  التدريبيـة  للربامج التخطيط أساليب تطوير مت  
 .األمية حمو برامج يف لالخنراط الريفية املناطق يف التعليم فرصة

 خـالل  مـن  الريفيـة  املنـاطق  يف وخاصـة  املرأة أمية حمو جهود لدعم مكثفة جهود هناك  
 .املعنية اجلهات مع والتنسيق التعاون

 
 :التحديات - ٣/هـ/١٠

 .الذكور بني نسبتها من أعلي مازالت واليت النساء بني األمية نسبة خفـض  
 ســلبية نتــائج مــن لــه ممــا املــسئولية وتتنــاثر متعــددة جهــات بــني االختــصاصات تتــوزع  

 .املبذولة املكثفة اجلهود من بالرغم
 

 :املستقبلية الرؤية - ٤/هـ/١٠

 يف أكــرب دوراً للمحافظــات تتــيح األميــة حملــو جديــدة اســتراتيجية إعــداد حاليــا جيــري  
 .األمية حمو وبرامج خطط فيذتن

 وحمـو  التدريبيـة  الفـرص  مـن  املـرأة  اسـتفادة  زيـادة  علي والعمل التوعية برامج من مزيد  
 .جماالته كل يف املتواصل التعليم برامج إىل والوصول الوظيفية األمية

 كانـت  سـواء  األميـة  حمـو  بـرامج  يف املـرأة  مشاركة دون حتول اليت للمعوقات التصدي  
 .املسئولة اجلهات لتعدد وذلك اجتماعية أو اقتصادية تمعوقا

 والتنظـيم  اإلعـداد  طـور  يف املـشكلة  هلـذه  للتـصدي  قوميـة  محلة احلايل الوقت يف بدأت  
  .النجاح هلا ويتوقع
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 والنـساء  للفتيـات  بـرامج  وتنظيم الطالبات بني األوان قبل املدرسة ترك معدالت خفض - و/١٠ 
 .األوان لقب املدرسة تركن الالئي

 :الراهن الوضع - ١/و/١٠ 
 .اجملتمعات باختالف ختتلف إجراءات خالل من التسرب نسب باستمرار تنخفض  
 التعلـيم  يف للـذكور  بالنسبة منها أعلى لإلناث بالنسبة املدرسة يف البقاء معدالت تعترب  

 ).١٠/٨ رقم جدول( واإلعدادية االبتدائية مبرحلتيه األساسي

 مــن املتـسربات  للفتيــات الواحـد  الفــصل مـدارس  اســتيعاب معـدالت  اســتمرارب تتزايـد   
  .)٢/أ/١٠ املادة انظر( ،النظـامي التعليم

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/و/١٠ 

 متعــددة بــرامج خــالل مــن التــسرب معــدالت خلفــض اجلهــود تكثيــف باســتمرار يــتم  
 .الريفية املناطق يف وخاصة احلكومية وغري احلكومية اجلهات عليها تقوم خمتلفة

 التعلــيم مراحــل يف الدراســة مواصــلة علــي الواحــد الفــصل مــدارس خرجيــات تــشجيع  
 .األعلى

 تـــشترط اقتـــصاديا بالرعايـــة األويل األســـر ملـــساندة جديـــدة مبـــادرات الدولـــة تتـــبين  
 .األساسي للتعليم األطفال استكمال

 
 :التحديات - ٣/و/١٠ 

 .والنائية الريفية املناطق يف املتسربات تالفتيا من نسبة هناك مازالت  
 

 :املستقبلية الرؤية - ٤/و/١٠ 

 .التعليم من الفتيات تسرب معدالت خفض إىل الرامية اجلهود تطوير  
 .التسرب حالة يف به الواردة العقوبات وتشديد بالقانون االلتزام تطبيق  

 خاصـة  بـرامج  خـالل  مـن  فقريةال لألسر االقتصادي املستوى رفع على العمل استمرار  
 .املشروعات من كثري يف فاعليته ثبت ما وهو باملدارس الفتيات التحاق تشترط

 .بناهتا إحلاق علي األسر يشجع مما الريفية املناطق يف البنات مدارس أعداد زيادة  
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 .البدنية والتربية الرياضية األلعاب يف النشطة للمشاركة الفرص نفس - ز/١٠ 

 :الراهن الوضع - ١/ز/١٠ 
 والتربيــة الرياضــية واأللعــاب األنــشطة مــن العديــد يف املــشاركة فــرص املــدارس تتــيح  

 .والذكور اإلناث بني تفرقة أدين دون البدنية
 علـي  عديـدة  بطـوالت  وحققت الرياضية األنشطة من العديد يف املصرية الفتاة تشارك  

 .والدويل واإلقليمي الوطين املستوى
 

 :املبذولة اجلهود - ٢/ز/١٠ 

ــة األجهـــزة تقـــوم    األنـــشطة يف الفتيـــات مـــشاركـة ودعـــم بتـــشجيع الدولـــة يف املعنيـ
 ٢٠٠٦ عـام  يف تطـويره  مت الـذي  للـشباب  القـومي  اجمللـس  وخاصة الرياضية واأللعاب
 .اإلجيايب أثرها بوادر بدأت طموحة باستراتيجية وبدأ مستقال ليصبح

ــسبة تــضاف ،اجلنــسني لكــال املــدارس يف الرياضــية ةاألنــشط يف املــشاركة لتــشجيع    ن
 مـن  رياضـية  بطـوالت  حيقـق  ملـن  الثانويـة  الدراسة إمتام درجات جمموع إىل املائة يف ٥

 .باجلامعات لاللتحاق أكرب فرص يتيح مما ،اجلنسني
 

 :التحديات - ٣/ز/١٠ 

 .ريفيةال املناطق بعض يف الرياضية األنشطة يف املشاركة عن الفتيات عزوف  
 .املدارس بعض يف اإلمكانيات قلة  

 
 :املستقبلية الرؤية - ٤/ز/١٠ 

 مجيـع  علـي  البطـوالت  يف واملـشاركة  الرياضـة  مزاولـة  علـي  الفتيـات  تـشجيع  من مزيد  
 .املستويات

 ومراكـز  وتعلـيم  إعـالم  مـن  بالدولـة  التوعيـة  وسائل خالل من لألسر التوعية من مزيد  
 .العامة الصحة علي البدنية الرياضة مزاولة بأمهية ثقافية

 للــذكور ســواء الرياضــية األنــشطة ملمارســة املــدارس يف املتاحــة اإلمكانيــات زيــادة  
  .اإلناث أو
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 يف مبـا  ورفاههـا،  األسرة صحة ضمان يف للمساعدة حمددة تربوية معلومات إىل الوصول - ح/١٠ 
 .األسرة ختطيط عن والنصح املعلومات ذلك

 :الراهن لوضعا - ١/ح/١٠
 ورفاهتـها  األسـرة  صحة حول املختلفة املراحل يف التعليمية الربامج ضمن مناهج هناك  

 .الطلبة وسن يتناسب الذي باألسلوب الصغرية األسرة ومفهوم
 

 :املبذولة اجلهود - ٢/ح/١٠
 خــالل مــن املباشــرة غــري أو املباشــرة الــصحية املنــاهج وحتــديث تطــوير باســتمرار يــتم  

 ضـمان  بأمهيـة  التوعيـة  إىل يـؤدي  مبـا  واألحيـاء  العلـوم  مقررات أو متخصصة راتمقر
 .الصغرية لألسرة التخطيط ذلك يف مبا اخل ...والوقاية الغذاء خالل من األسرة صحة

 
 :التحديات - ٣/ح/١٠

 .املتعددة بعناصرها واالهتمام العناية من مزيد حيتاج مما املقررات هذه ضعف  
 

 :املستقبلية هوداجل - ٤/ح/١٠
 الـوعي  زيـادة  ميكـن  خالهلـا  مـن  الـيت  واألحيـاء  والعلـوم  الصحة ملناهج املستمر التطوير  

 .الوجوه كل من األسرة صحة علي احلفاظ بأمهية
 

 ١٠/١ رقم جدول

 ٢٠٠١/٢٠٠٦ التعليم مراحل مجيع يف النوعية الفجوة  
 )٪(الفجوة النوعية 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ مراحل التعليم

 ٪٩,٩٠ ٪٩,٣٠ لتعليم ما قبل االبتدائي ا
 ٪٧,٣٠ ٪١٠,٨٠ التعليم االبتدائي
 ٪٧,٤٠ ٪١١,٣٠ التعليم اإلعدادي

 ٪٧,٨٠- ٪١,٨٠- *التعليم الثانوي العام
 ٪١١,٨٠ ٪١٤,٣٠ التعليم الفين

 ٪٨,٢٠ ٪١٦,٥٣ التعليم اجلامعي
 

 .واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر
 .اإلناث صاحل يف النوعية الفجوة :العام يالثانو * 
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 ١٠/٢ رقم جدول

 ٢٠٠١/٢٠٠٦ املختلفة التعليم مراحل يف اإلناث جناح نسب  
 االبتدائية املرحلة :أوال  

٢٠٠٦ ٢٠٠١ 
 بنات بنني بنات بنني الصف

 ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,١ ٩٨,٩ الصف األول
 ٩٧,٥ ٩٦,١ ٩٦,٤ ٩٤,٣ الصف الثاين
 ٩٦,٧ ٩٤,١ ٩٥,٦ ٩٢,٦ الصف الثالث
 ٩٤,٧ ٩٠,٥ ٩٢,٩ ٨٨,٣ الصف الرابع

 ٩٤,٥ ٩٠,٥ ٩٠,٩ ٨٤,٣ الصف اخلامس
 ٨٨,٩ ٨١,٣   الصف السادس

  
 اإلعدادية املرحلة :ثانيا  

٢٠٠٦ ٢٠٠١ 
 بنات بنني بنات بنني الصف

 ٨٨,٨ ٨٥,٣ ٨٦,٠ ٨١,٢ الصف األول
 ٦٧,٦ ٦٦,١ ٩٣,٦ ٩٠,٧ الصف الثاين

 ٨٢,٩ ٧٦,٤ ٨٦,٤ ٨٠,٥ لثالثالصف ا
 

 الثانوي بالتعليم النهائي الصف :ثالثا  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ 

 بنات بنني بنات بنني الصف

 ٩٤,٦ ٩٠,٥ ٩٦,٤ ٩٢,٠ الثانوي العام
 ٩٧,٣ ٨٧,١ ٩٨,٠ ٨٤,٨ الثانوي الصناعي
 ٩٧,١ ٨٩,٩ ٩٤,٨ ٧٨,٦ الثانوي الزراعي
 ٩٤,٠ ٨٣,٥ ٨٦,٥ ٦٥,٥ الثانوي التجاري
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 ١٠/٣ رقم جدول

 يف ٢٠٠٤ عـام  يف الدفعـة  نفـس  وخرجيـي  ٢٠٠١ عـام  يف املقيـدين  بـني  النوعية الفجوة  
 ٢٠٠١/٢٠٠٤ سنوات أربع الدراسة هبا اليت اجلامعية الكليات

 ٪الفجوة النوعية 

 ٢٠٠٤اخلرجيون عام  ٢٠٠١املقيدون عام 

٧,٥- ١٦,٥* 
 

  .واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر
 .اإلناث صاحل يف النوعية الفجوة * 

  
 ١٠/٤ رقم جدول

ــة الفجــوة   ــي للحاصــلني النوعي ــا الدراســات شــهادات عل ــوم( العلي  - ماجــستري - دبل
 ٢٠٠١/٢٠٠٦ السنوات يف اجلمهورية جبامعات )دكتوراه

 )٪(الفجوة النوعية  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ مراحل التعليم

 ٪٨,٥- *٪٧,٧- دبلوم عايل
 ٪٢٢,١ ٪٣٢,٥ ماجستري
 ٪٣٦,٨ ٪٣٤,٦ دكتوراه

 
 .واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر

 .اإلناث صاحل يف النوعية الفجوة * 
  

 ١٠/٥ رقم جدول

 ٢٠٠١/٢٠٠٤ اجلامعية الكليات بعض يف املقيدين إمجايل إىل الطالبات نسبة  
 ٢٠٠٤ ٢٠٠١ الكلية

 ٪٧٨ ٪٧٢ السياسيةكلية االقتصاد والعلوم 
 ٪٧٥ ٪٧٢ كلية التربية الفنية

 ٪٦٦ ٪٥٨ كلية اآلداب
 ٪٨٤ ٪٧٧ كلية اإلعالم
 ٪٣٩ ٪٣٨ كلية التجارة
 ٪٧٨ ٪٧٩ كلية األلسن
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠١ الكلية

 ٪٣٨ ٪٤٦ كلية احلقوق
 ٪٧٠ ٪٦٦ كلية الفنون اجلميلة
 ٪٦٠ ٪٥٨ كلية طب األسنان

 ٪٦١ ٪٦٢ كلية الصيدلة
 ٪٤٩ ٪٤٥ كلية الطب البشري

 ٪٥١ ٪٤٦ كلية العلوم
 ٪٤٨ ٪٢٠ كلية الزراعة

 ٪٥٥ ٪٤٥ كلية الطب البيطري
 ٪٢٤ ٪٢٤ كلية اهلندسة

 
 .اإلحصاء إدارة ،للجامعات األعلى اجمللس :املصدر

  
 ١٠/٦ رقم جدول

 ٢٠٠٦ /٢٠٠١ اجلامعي قبل التعليم مبراحل املعلمني إعداد إمجايل إىل اإلناث نسبة  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠١ 

 ٪نسبة الذكور ٪نسبة اإلناث ٪نسبة الذكور ٪نسبة اإلناث ليممراحل التع

 ٤٤,٢ ٥٥,٨ ٤٧,١ ٥٢,٩ ابتدائي 
 ٥٤,٤ ٤٥,٦ ٥٦,٤ ٤٣,٦ إعدادي

 ٦٤,٣ ٣٥,٧ ٦٥,١ ٣٤,٩ ثانوي عام
 ٦١,٢ ٣٨,٨ ٦٥,١ ٣٤,٩ ثانوي صناعي
 ٦٧,٥ ٣٢,٥ ٧١,٣ ٢٨,٧ ثانوي زراعي
 ٤٩,٤ ٥٠,٦ ٥٠,٩ ٤٩,١ ثانوي جتاري

 
 .والتعليم التربية وزارة :دراملص
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 ١٠/٧ رقم جدول

 الوظيفيـة  الدرجـة  حـسب  مـصر  جبامعـات  التـدريس  هيئـة  أعضاء إمجايل إىل اإلناث نسبة  
٢٠٠١/٢٠٠٥ 

 )٪(نسبة اإلناث  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ أعضاء هيئة التدريس

 ٪٢٥ ٪٢٤ أستاذ
 ٪٢٩ ٪٢٦ أستاذ مساعد

 ٪٣٨ ٪٣٤ مدرس
 ٪٤٣ ٪٤٠ مدرس مساعد

 ٪٥٥ ٪٥٢ دمعي
 

  للجامعات األعلى اجمللس :املصدر
  

 ١٠/٨ رقم جدول

 إمجايل إىل )األساسي التعليم( واإلعدادية االبتدائية املرحلة يف التعليم من املتسربني نسبة  
 ٢٠٠١/٢٠٠٥ االجتماعي النوع حبسب مصنفة املقيدين

   ٢٠٠٥ ٢٠٠١ مراحل التعليم
 ٪نسبة اإلناث ٪لذكورنسبة ا ٪نسبة اإلناث ٪نسبة الذكور 

 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٦٣ ١,٠٧ املرحلة االبتدائية
 ٢,٦ ٢,٩ ٢,٦٣ ٣,٥٨ املرحلة اإلعدادية

 
 .والتعليم التربية وزارة :املصدر

  
 العمل :عشر احلادية املادة  

 ميـدان  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ” - ١١/١ 
 :سيما وال احلقوق نفس واملرأة، الرجل بني املساواة أساس على ،هلا تكفل لكي عملال

 “البشر جلميع ثابتاً حقاً بوصفه العمل يف احلق - أ/١١/١ 
 :الراهن الوضع - ١/أ/١١/١

 عليـه  نـص  ملـا  وفقـا  متامـا  الرجـل  مثـل  مثلـها  العمـل  يف مطلـق  حبـق  املصرية املرأة تتمتع  
 وواجـب  حـق  العمـل ” أن علـي  الدسـتور  مـن  ١٣ املادة تنص حيث املصري الدستور
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 ملحـق ( .املـواطنني  لكـل  املطلق الفرص تكافؤ علي ٨ واملادة ،“الدولة تكفله وشرف
 .)٤ رقم

 املـــدنيني بالعـــاملني اخلـــاص ١٩٧٨ لـــسنة ٤٧ رقـــم القـــانون مـــصر يف العمـــل يـــنظم  
 العـام  القطـاع  يف املنيالع أحوال ينظم الذي ٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم والقانون ،بالدولة
 ضـد  متييـز  أي القـانونني  مـن  بـأي  ديوجـ  وال اخلـاص  والقطـاع  العـام  األعمـال  وقطاع
 الطفـل  رعايـة  وأجازات الوضع أجازة مثل للمرأة حقوقا القوانني هذه تكفل بل املرأة
 مـن  أ/١١/٢ املادة انظر( العمل يف قدميةواأل الترقي وحقوق املادية حقوقها حفظ مع

 .)احلايل التقرير

 املـرأة  واجبـات  بـني  التوفيـق  الدولـة  تكفـل ” :تـنص  الـيت  الدستور من ١١ املادة ترتب  
ــاة ميـــادين يف بالرجـــل ومـــساواهتا ،اجملتمـــع يف وعملـــها األســـرة حنـــو  الـــسياسية احليـ

 سـندا  .“اإلسـالمية  الـشريعة  بإحكـام  إخـالل  دون ،واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
ــع دســتوريا  ذات املختلفــة العمــل قــوانني يف للمــرأة املمنوحــة اإلضــافية قاحلقــو جلمي
 حمــاوالت إخفــاق يف ســبباً كــان الدســتوري الــسند هــذا ...اإلجنابيــة بوظائفهــا الــصلة
  .امليزات هذه املرأة منح دستورية يف املتعددة الطعن

 صـدر  مـا  جبميـع  الدولية العمل منظمة إىل انضمت عندما ١٩٣٦ عام منذ مصر تلتزم  
 لـسنة  ٨٩ رقـم  اتفاقيـة ( لـيال  النـساء  تـشغيل  بـشأن  يتعلـق  ومـا  ...العمـل  اتفاقيات من

 نفـس  االتفاقيـات  وهلـذه  ،)١٩٥١ لـسنة  ١٠٠ رقم( األجور تساوي وبشأن )١٩٤٨
  .املصرية للقوانني التشريعية املرتبة

 لقطـاع ا يف الوظـائف  إمجـايل  مـن  املائة يف ٢٦,٧٥ إىل لتصل العاملة املرأة نسبة تتزايد  
 واهليئـات  اجلهـات  بعـض  يف تواجـدهن  نـسبة  ١١/١ رقـم  اجلـدول  ويوضح ،احلكومي
 .املختلفة

ــد   ــسب تتزاي ــساء ن ــع يف الن ــة املواق ــصل باســتمرار احلكــومي القطــاع يف القيادي  إىل لت
 .)١١/٢ رقم جدول( القيادية الوظائف إمجايل من املائة يف ٣٦,٦٠

 ملراكــز ورئيــسات كليــات وعميــدات خاصــة جلامعــة رئيــسة هنــاك التعلــيم قطــاع يف  
ــة ،البحــوث ــسادات وأكادميي ــوم ال ــة للعل ــى اجمللــس عــام أمــني أن كمــا ،اإلداري  األعل
 .سيدة للجامعات
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 احملليـة  للقنـوات  ورئيـسات  متتاليـة  وملرات املصري للتليفزيون رئيسة اإلعالم قطاع يف  
ــرأة وكــذلك والفــضائية ــيس امل ــد املــصرية لإلذاعــة رئ ــوات مــن وللعدي ــة القن  ،اإلذاعي
 .باخلارج اإلعالمية باملكاتب تعمل سيدة ١٧ عدد ويوجد

 .عايل مستوي علي قيادية مناصب وهي للقرية وعمدة للمدينة كرئيس املرأة تعيني مت  

 بدرجـة  النـسبة  وتتزايد العليا املواقع يف حمدودة اخلاص القطاع يف النساء نسبة مازالت  
 .)١١/٣ رقم جدول( .نياالد املواقع يف كبرية

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/أ/١١/١

ــشاء مت    اإلداري باجلهــاز وحــدات وثــالث وزارة ٢٩ يف فــرص تكــافؤ وحــدة ٣٢ إن
 حقهـا  علي املرأة حصول علي للتأكيد للمرأة القومي اجمللس اقتراح علي بناء ،بالدولة

 .العمل مكان يف ضـدها متيز ألي والتصدي الدستوري
 للمـرأة  القـومي  اجمللـس  مـن  مبعاونـة  ٢٠٠٣ عـام  املهنيـة  بالنقابـات  املرأة جلان شاءإن مت  

 .العمل يف املرأة ضد متييز ألي للتصدي

 مـصر  عمال لنقابات العام االحتاد يف والطفل العاملة للمرأة سكرتارية فترة ومنذ هناك  
ــوق ترعــي ــرأة حق ــي وكــذلك العمــل يف الدســتورية امل ــستويات كــل عل ــاتالنق م  اب
 .اجملال هذا يف ملحوظ كبري بنشاط املرأة وتتميز العمالية

 للمــرأة القــومي اجمللــس يف (Ombudsman) ومتابعتــها املــرأة شــكاوي مكتــب إنــشاء مت  
 أي متابعـة  خالهلـا  مـن  يـتم  شـرعية  كقناة اجلمهورية مستوي علي باحملافظات وفروعه
 .العمل مكان يف املرأة ضد متييز

 ضـد  متييـز  ألي والتـصدي  املتابعـة  يف نـشطه  احلكوميـة  غـري  املنظمات من العديد هناك  
  .مستوياته كل وعلي العمل جمال يف املرأة

 
 :التحديات - ٣/أ/١١/١

 املمنوحــة اإلضــافية احلقــوق أن ىبــدعو النــساء توظيــف عــن اخلــاص القطــاع عــزوف  
 .تشغيلهن تكلفة ارتفاع يف تتسبب العمل قانون يف للمرأة

 
 :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/١١/١

 نـسبة  علي سيطرته تتزايد الذي وهو املرأة ضد التمييز عدم علي اخلاص القطاع حتفيز  
 .احلرة السوق اقتصاد إىل مصر اجتهت منذ اإلنتاج قطاع من كبرية
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 شئون يف نفسها االختيار معايري تطبيق ذلك يف مبا ،التوظيف فرص بنفس التمتع يف احلق - ب/١١/١
 .“التوظيف

 :الراهن الوضع - ١/ب/١١/١
 التوظيـف  فـرص  حيـث  مـن  واإلنـاث  الـذكور  بـني  متيز ال للعمل املنظمة القوانني مجيع  

 الدراسـية  ملـؤهالهتم  وفقـا  العـاملني  تعيني ويتم ،بالعمل االلتحاق عند االختيار ومعايري
 ،االجتمــاعي النــوع أســاس علــي ولــيس ،العمــل وطبيعــة تتفــق الــيت العمليــة وخــرباهتم
 نـسبة  زيـادة  إىل أدي ممـا  القـوانني  هبـذه  التزامـاً  القطاعات أكثر هو احلكومي والقطاع
  .القطاع هذا يف النساء

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/ب/١١/١

 النـساء  دون الرجـال  تـستهدف  وظيفيـة  إعالنـات  أي نـشر  حيظـر  إداري منشور صدر  
 وظــائف عــن إعالنــات بنــشر اخلــاص القطــاع مؤســسات بعــض تقــوم كانــت حيــث
  فقط للذكور

 وجلـان  ..النقابات يف املرأة وجلان الوزارات يف الفرص تكافؤ وحدات وتتصدي تتابع  
 مكـان  يف املـرأة  ضـد  متييز ألي احلكومية غري املنظمات من والعديد األحزاب يف املرأة
 .العمل

 .احلايل التقرير من ٢/أ/١١/١ أيضا انظر  
 

 :التحديات - ٣/ب/١١/١
 حـول  وااللتفـاف  املـرأة  حبقـوق  االلتـزام  عـن  احلاالت بعض يف اخلاص القطاع عزوف  

 .ذلك
 يف ضـدها  التمييـز  صـور  مـن  ألي والتـصدي  املرأة دعم يف املهنية النقابات دور ضعف  

 .اجملال هذا يف النشطة العمالية النقابات بعكس اخلاص القطاع
 

  :املستقبلية الرؤية - ٤/ب/١١/١

 .القانون إلنفاذ تدابري واختاذ بالقوانني املؤسسات التزام متابعة جهود مراراست  
 ملـساندهتن  النقابـات  إىل االنـضمام  علـي  وتـشجيعهن  وواجباهتن حبقوقهن النساء توعية  

 .حقوقهن ومحاية
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 قـانون  يف هلـن  املمنوحـة  املزايـا  اسـتغالل  إسـاءة  عـن  تـنجم  الـيت  باإلضرار النساء توعية  
 .املهين وضعهن علي السليب ذلك تأثريو العمل

 
 مزايـا  مجيـع  ويف الوظيفي، واألمن الترقي يف واحلق والعمل، املهنة اختيار حرية يف احلق” - ج/١١/١

 التلمـذة  ذلـك  يف مبـا  املهـين  التدريب وإعادة التدريب تلقي يف احلق - اخلدمة، وشروط
 .“املتكرر والتدريب املتقدم املهين والتدريب الصناعية

 :الراهن الوضع - ١/ج/١١/١
 قـدم  علـي  للعـاملني  احلقـوق  كافـة  لـه  املكملـة  العمـل  وقـوانني  املصري الدستور يكفل  

 لــسنة ١٢ رقــم القــانون حــرص وقــد تفرقــة دون واإلنــاث الــذكور مــن لكــل املــساواة
 عامـة  بـصفة  العمـل  لطـاليب  التوجيـه  تنظـيم  علـي  )٧ رقـم  ملحـق  ١٣١ املادة( ٢٠٠٣
 لقــدراهتا مالءمــة األكثــر املهنــة اختيــار يف الرجــل شــأن شــأهنا وللمــرأة ،ونــساًء رجــاال

ــة اإلداري اجلهــاز يف العــامالت أن كمــا ،وميوهلــا واســتعدادها  شــأهنن يتمــتعن بالدول
 قــرار أو إجــراء أي يوجــد وال العمــل يف االســتقرار مــن عاليــة بدرجــة الــذكور شــأن

 .الــوظيفي األمــن أو الترقــي يف ســواء الــذكور وبــني بينــهن التمييــز شــأنه مــن تنفيــذي
  )التقرير هذا من ١/أ/١١/١ املادة انظر(

 ملحـق ( ١٩٧٨ لـسنـة  ٤٧ رقـم  بالدولـة  املـدنيني  العـاملني  قـانون  مـن  ٦١ املـادة  تنص  
 الــسلطة يتبــع للتــدريب مركــز عامــة هيئــة أو حمافظــة أو وزارة بكــل ينــشأ” :)٧ رقــم

 لـشغل  وإعـدادهم  قـدراهتم  لتنمية لنيللعام تدريب وبرامج خطط وضع يتوىل املختصة
 فيهـا  يتمتـع  عمـل  فتـرة  التـدريب  يف العامـل  يقـضيها  اليت الفترة وتعترب جديدة وظائف
 ٢٠٠٣ لـسنة  ١٢ رقـم  القـانون  حـرص  كمـا  ،“وظيفتـه  يف هبا يتمتع اليت املزايا جبميع

 وتنميـة  اكتـساب  مـن  الفـرد  متكـني  بقـصد  املهـين  التدريب تنظيم علي )٧ رقم ملحق(
 علــي هــذا ويــسري املناســب للعمــل إلعــداده الالزمــة والقــدرات واملهــارات ملعــارفا

 .املعايري بنفس ورجاالً نساًء اجلميع

 :املبذولة اجلهود - ٢/ج/١١/١
 اختيـار  حرية يف املرأة حق علي التأكيد حنو تتخذ اليت اإلجراءات متابعة باستمرار تتم  

 .اخلدمة وشروط مزايا مجيع ويف الوظيفي واألمن الترقي يف وحقها والعمل املهنة
 يف مبـا  التـدريب  وإعـادة  الرجـل  مثـل  مثلـها  العمـل  بأمـاكن  املتاح التدريب املرأة تتلقي  

 .املتكرر والتدريب املتقدم املهين التدريب ذلك
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 العديـد  يف إضـافية  ومـشروعات  بـرامج  هناك العامة التدريبية الربامج هذه إىل باإلضافة  
 لـدعم  اخل ...والتعاونيـات  كالنقابـات  احلكوميـة  غـري  املنظمات وبعض تاملؤسسا من

 الـيت  املهـن  بعـض  وخاصـة  املهنيـة  اجملـاالت  جبميـع  العمـل  سوق يف اإلناث دور وتعزيز
 .الرجال علي حكرا مضي فيما تعد كانت

 
 :التحديات - ٣/ج/١١/١

 .للقانون السليم بالتطبيق اخلاص القطاع يف األعمال أصحاب التزام عدم  
 ألن أحيانـا  العـزوف  هـذا  ويـتم  ،التـدريب  بـربامج  االلتحـاق  عـن  النساء بعض عزوف  

 .الرمسية العمل ساعات بعد تكون للتدريب املخصصة األوقات
 

 :املستقبلية الرؤية - ٤/ج/١١/١

 مكـان  يف املـشروعة  حقوقهـا  مجيـع  علـي  املـرأة  حصول لضمان اجلهود متابعة استمرار  
 .العمل

 الرمسيـة  العمـل  أوقـات  يف التـدريب  برامج تكون أن مراعاة علي العمل أصحاب حث  
 .املرأة لظروف مالءمة أكثر تكون حىت

 بأمهيـة  وتوعيتـهن  أنواعهـا  اخـتالف  علـي  التـدريب  بـربامج  االلتحاق علي النساء حث  
 .املهين لوضعهن بالنسبة التدريب

 
 املعاملـة  يف املـساواة  يف واحلـق  االسـتحقاقات،  ذلـك  يف مبـا  األجـر،  يف املـساواة  يف احلق” - د/١١/١ 

  “العمل نوعية تقييم يف املعاملة يف املساواة وكذلك القيمة املتعادل بالعمل يتعلق فيما
 :الراهن الوضع- ١/د/١١/١

 إىل باإلضـافة  ،االجتمـاعي  النـوع  أسـاس  علـي  األجـر  يف التفرقة املصرية القوانني حتظر  
 تـنص  والـيت  ١٩٥١ لـسنة  ١٠٠ رقـم  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اتفاقية بتنفيذ مصر التزام
 الرجـل  يؤديـه  الـذي  العمـل  نفس عن الرجل ألجر مساو أجر علي املرأة حصول علي
 تـسري  حمـددة  ملعـايري  وفقـا  العاملني تقييم يتم كما ،العمل هذا طبيعة تساوي حالة يف

 .تفرقة دون واملرأة الرجل من كل علي
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 :املبذولة هوداجل- ٢/د/١١/١
 تكـافؤ  وحـدات  خـالل  مـن  للقـانون  خمـالف  املـرأة  ضـد  متييـز  أي متابعـة  باسـتمرار  يتم  

 مـن  اخل ...املـدين  اجملتمـع  ومنظمات املهنية النقابات يف املرأة وجلان بالوزارات الفرص
 .والرقابة املتابعة جهات

 .احلايل التقرير من ٢/أ/١١/١ أيضا انظر  

 :تالتحديا- ٣/د/١١/١

 يف املـساواة  تكفـل  الـيت  القـوانني  بتطبيـق  اخلـاص  القطـاع  مؤسـسات  بعـض  التزام عدم  
 يف هلـا  يتـراءى  مـا  حـسب  شـروطها  ومتلـي  والرجـال  النساء بني واالستحقاقات األجر
 أجــر أن امليدانيــة البحــوث بعــض أثبتــت وقــد ،العامــل وبــني بينــها الرمسيــة العقــود

 الرجـل  أجـر  مـن  املائـة  يف ٧٠ يتعـدى  ال صاخلـا  القطـاع  منـشآت  بعض يف العامالت
 .)٢٠٠٣ ،القومي التخطيط معهد :املصدر(

 
  :املستقبلية الرؤية- ٤/د/١١/١

 الدوليـة  العمـل  مبعايري وااللتزام واللوائح للقوانني السليم التطبيق متابعة جهود استمرار  
 .املرأة ضد التمييز صور من صورة ألي والتصدي

 .والتشريعات بالقانون االلتزام علي اصاخل القطاع حتفيز  
 

 واملـــرض، والبطالــة،  التقاعـــد حــاالت  يف ســـيما وال االجتمــاعي،  الـــضمـان يف الـــحق ” - هـ/١١/١
 احلـق  وكـذلك  العمـل،  علـى  القدرة عدم أشكال من شكل وأي والشيخوخة، والعجز،

 .“األجر مدفوعة أجازه يف
 :الراهن الوضع - ١/هـ/١١/١

 حيـث  مـن  منـها  أي يفـرق  وال القـوانني  مـن  عـدد  مـصر  يف االجتمـاعي  الضمان ينظم  
 .واإلناث الذكور بني املزايا

 أي دون الوفـاة  العجـز،  التقاعد، حالة يف تأمينية مزايا االجتماعية التأمينات نظم تقدم  
  .اجلنس أساس علي متييز

 األجـــر ةمدفوعـــ األجــازات  علـــى احلــصول  يف احلـــق يف الرجـــل مــع  املـــرأة تتــساوى   
 .الشروط وبنفس املرض حاالت يف وأجازات
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 :املبذولة اجلهود - ٢/هـ/١١/١

 احلكوميـة  واهليئـات  الوزارات حترص االجتماعي الضمان بقوانني االلتزام إىل باإلضافة  
 الـصناديق  هـذه  خـالل  مـن  وتقدم هبا للعاملني االجتماعي التكافل صناديق إنشاء علي

 الـذكور  بـني  تفـرق  وال اجلزئـي  أو الكلـي  العجـز  أو الوفـاة  أو التقاعد حالة يف مميزات
 يف للمـرأة  إضـافية  إعانـات  تـوفر  الـصناديق  هـذه  بعـض  أن إىل باإلضـافة  هذا ،واإلناث
 .والوالدة احلمل حاالت

 
  :التحديات - ٣/هـ/١١/١

 والتأمينـات  املعاشـات  علـى  احلـصول  حـق  يف للمـساواة  بالنـسبة  حتـديات  أي توجد ال  
 .احلكومي لقطاعا يف

 .اخلاص القطاع مؤسسات بعض التزام عدم  
  

 :املستقبلية الرؤية - ٤/هـ/١١/١

 الدوليـة  العمـل  مبعايري وااللتزام واللوائح للقوانني السليم التطبيق متابعة جهود استمرار  
 .املرأة ضد التمييز صور من صورة ألي والتصدي

 
 .“اإلجناب وظيفة محاية ذلك يف مبا ،العمل ظروف مةوسال الصحية الوقاية يف احلق” - و/١١/١
 :الراهن الوضع- ١/و/١١/١

ــادة تــنص   ــانون مــن ٢٠٨ امل ــسنة ١٢ رقــم العمــل ق ــزم أن علــي ٢٠٠٣ ل ــشأة تلت  املن
 العمـل  أمـاكن  يف العمـل  بيئـة  وتـأمني  املهنيـة  والـصحة  السالمة وسائل بتوفري وفروعها

 الـوزير  يـصدر ” ...القانون ذات من ٨٩ ملادةا نصت كما املخاطر من احلد يكفل مبا
 النـساء  تـشغيل  فيهـا  جيوز ال اليت واملناسبات واألعمال األحوال بتحديد قراراً املختص

 ذات مـن  ٩٠ املـادة  ونـصت  ،“صباحا والسابعة مساًء السابعة الساعة مابني الفترة يف
 صــحيا بالنــساء الــضارة األعمــال بتحديــد قــرارا املخــتص الــوزير يــصدر أن” القـــانون

 )٧ رقم امللحق انظر( .“فيها النساء تشغيل جيوز ال اليت األعمال وكذلك أخالقيا أو
 بـأي  تـصيبها  ممارسـات  أي مـن  وحتميهـا  للمـرأة  أخالقيا سليمة بيئة القوانني هذه توفر  

 .رادعة عقوبات فهناك حدثت وإن بالنساء حترشات أي كبري حد إىل ومتنع ضرر

 .احلايل التقرير من ١/أ/١١/٢ املادة انظر اإلجنابية املرأة وظيفة ةحلماي بالنسبة  
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 :املبذولة اجلهود- ٢/و/١١/١
 تكـافؤ  وحـدات  خـالل  مـن  للقـانون  خمـالف  املـرأة  ضـد  متييـز  أي متابعـة  باسـتمرار  يتم  

 اخل ...املــدين اجملتمــع ومنظمــات املهنيــة النقابــات يف املــرأة وجلــان بــالوزارات الفــرص
 .الرمسية والرقابة املتابعة جهات من وأيضا

 .احلايل التقرير من ٢/أ/١١/٢ املادة انظر اإلجنابية املرأة وظائف حلماية بالنسبة  

 مؤسـسات  معظـم  يف املهـين  واألمـان  والسالمة الوقاية مببادئ املرأة لتوعية برامج هناك  
 .خاصاً قطاعاً أو عاما قطاعاً كانت سواء الدولة

 
 :التحديات- ٣/و/١١/١

 معرفتـها  وأمهيـة  املهنية والصحة السالمة بأسس األحيان بعض يف العامالت وعي عدم  
  .منها الوقاية وكيفية العمل أثناء هلا يتعرضن قد اليت واملخاطر األمراض من حلمايتهن

 
  :املستقبلية الرؤية- ٤/و/١١/١

 .واألمان والسالمة الوقاية مببادئ العامالت توعية برامج تكثيف  
 النقابــات يف املــرأة وجلــان الفــرص تكــافؤ وحــدات جهــود دعــم علــي العمــل اســتمرار  

ــزام لــضمان ــة الت ــوافر مــن والتأكــد املنــشآت كاف ــسالمة واحتياجــات اشــتراطات ت  ال
 .العمل بيئة وتأمني املهنية والصحة

 
 يف الفعلــي حقهــا انولــضم األمومــة، أو الــزواج بــسبب املــرأة ضــد التمييــز ملنــع توخيــاً” - ٢ /١١ 

 :املناسبة التدابري األطراف الدول تتخذ العمل،
 العمـل  من الفصل يف والتمييز األمومة أجازه أو احلمل بسبب اخلدمة من الفصل حلظر” - أ/١١/٢ 

 .“املخالفني على جزاءات فرض مع الزوجية، احلالة أساس على
 :الراهن الوضع - ١/أ/١١/٢

 يف احلـق  )٧ رقـم  ملحـق ( احلكـومي  القطـاع  يف للعاملـة  صرمـ  يف العمـل  قوانني تكفل  
 .الوظيفية حياهتا خالل مرات ٣ وملدة كامل بأجر شهور ثالثة وضع أجازة

 املـرة  يف عـامني  أقـصي  حبـد  وذلـك  الطفـل  لرعايـة  أجـازة  يف احلـق  احلكومـة  يف للعاملة  
 بــسداد  احلكوميــة  اجلهــة وتقــوم  ،الوظيفيــة حياهتــا  طــوال  مــرات ولــثالث  الواحــدة
 املرتـب  ربـع  منحها أو ،العمل جهة وعلي العاملة علي املستحقة االجتماعية التأمينات



CEDAW/C/EGY/7
 

76 08-49826 
 

 الدوريـة  والعـالوات  الوظيفيـة  اوأقدميتـه  بوظيفتـها  هلـا  االحتفاظ مع ،اختيارها حبسب
 .األجازة من عودهتا حلني الترقية يف وحقها واالجتماعية

 احلكـومي  القطـاع  يف ١٩٧٨ لـسنة  ٤٧ رقـم  ةبالدولـ  املدنيني العاملني قانون يفرق ال  
 الزوجــة أو الــزوج ملرافقــة مرتــب بــدون أجــازة علــي احلــصول يف والرجــل املــرأة بــني

 .أقصي حد وبدون

 بالقطـاع  للعـاملني  )٧ رقـم  ملحق( ٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم القانون من ٩١ املادة تنص  
 أشــهر ١٠ ضتأمــ الــيت العاملــة حــق علــي اخلــاص، والقطــاع األعمــال وقطــاع العــام
 مــساو بتعـويض  يومــا ٩٠ مـدهتا  وضـع  أجــازة يف ،العمـل  صــاحب خدمـة  يف أكثـر  أو

 الوضـع  أجـازة  تـستحق  وال تليهـا  والـيت  الوضـع  تـسبق  الـيت  املدة تشمل الشامل لألجر
 يومـا  ٤٥ الــ  خـالل  العاملـة  تـشغيل  جيـوز  ال و خدمتـها  مـده  طـوال  مـرتني  مـن  ألكثر
  .للوضع التالية

 العاملــة فــصل العمــل صــاحب علــي حيظــر” :علــي القــانون ذات مــن ٩٢ املــادة تــنص  
  .الوضع إجازة أثناء خدمتها إهناء أو

 العـاملني  قانون من ٧٢ املادة فإن األسرة، لرعاية جزئي تفرغ يف العاملة رغبت ما إذا  
 وبنـصف  الوقـت  نصف العمل يف احلق هلا تتيح ١٩٧٨ لسنة ٤٧ رقم بالدولة املدنيني
 .)٧ رقم امللحق رانظ(.األجر

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/أ/١١/٢

 للحكومــة اإلداريــة الوحــدات يف ذكرهــا الــسابق القــوانني نــصوص تطبيــق متابعــة تــتم  
 لـضمان  واخلـاص،  العام األعمال قطاع ويف العامة االقتصادية واهليئات احمللية واهليئات
  .الوضع عند أو احلمل أثناء كاملة حقوقها علي املرأة حصول

 .احلايل التقرير من ٢/أ/١١/١ أيضا انظر  
 

 :التحديات - ٣/أ/١١/٢

 مرتــب بــدون أجــازات اإلنــاث مــنح عــن اخلــاص القطــاع مؤســسات بعــض إحجــام  
 ســـنة ١٢ رقــم  العمــل  بقــانون  االلتــزام  يـــتم وال الــزوج  مرافقــة  أو األطفــال  لرعايــة 
 .اعالقط هذا يف للمرأة املتاحة العمل فرص من حيد مما ،٢٠٠٣

 التـزام  ومتابعـة  أعـضائها  مـساندة  يف الكامـل  بـدورها  املهنيـة  النقابـات  بعـض  قيام عدم  
  .القوانني بتطبيق اخلاص القطاع
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  :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/١١/٢
 الفـرص  تكـافؤ  وحـدات  خـالل  من للقانون خمالف املرأة ضد متييز أي متابعة ستمـرارا  

 جهـات  مـن  اخل ...املـدين  اجملتمع ومنظمات املهنية باتالنقا يف املرأة وجلان بالوزارات
 .والرقابة املتابعة

 يف وخاصـة  احلقـوق  هـذه  كل علي للحفاظ بالنسبة الرقايب املهنية النقابات دور تعزيز  
 .اخلاص األعمال قطاع

 
 أن دون ةمماثل اجتماعية مبزايا التمتع مع أو األجر املدفوعة األمومة إجازة نظام إلدخال” - ب/١١/٢

 .“االجتماعية العالوات أو أقدميتها تفقد أو تشغلها اليت الوظيفة املرأة تفقد
  :الراهن الوضع - ١/ب/١١/٢

 احلايل التقرير من ١/أ/١١/٢ املادة يف الراهن الوضع انظر  
 
  :املبذولة اجلهود - ٢/ب/١١/٢

 التـضامن  وزارة تقـوم  إليهـا  شارامل القوانني مبوجب للمرأة املمنوحة املزايا إىل باإلضافة  
 يف شـهرية  مـساعدة  الوضع حىت الثالث الشهر من ابتداء احلامل املرأة مبنح االجتماعي

 .فقط أطفال ثالث لعدد وذلك الضعيفة املرتبات حالة
 رقـم  الـوزاري  القرار حبسب الوضع حلالة الواحدة الدفعة مساعدات الوزارة متنح كما  

 حبالـة  اخلاصـة  الواحـدة  الدفعـة  مساعدة تصرف أن علي ينص الذي ٢٠٠٢ لسنة ٣٦
 الوحـدة  رئـيس  مـن  بقـرار  الطلـب  تقـدمي  تـاريخ  مـن  أسبوع خالل الرضيع الم الوضع

 )٩ رقم امللحق( .“فقط أطفال ولثالثة االجتماعية
 

 :التحديات - ٣/ب/١١/٢

 قـوانني  يف هلا املمنوحة املزايا بسبب املرأة توظيف عن األعمال أصحاب بعض إحجام  
  .األطفال ورعاية اإلجناب فترات يف العمل

 العامـل  وبـني  بينـهم  املربم بالعقد يلتزموا بل القوانني بتطبيق اخلاص القطاع التزام عدم  
 .هلم يتراءى ما حبسب

 .املهين وضعهن علي سلبا يؤثر مما هلن املمنوحة للمزايا النساء بعض استغالل إساءة  
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  :ستقبليةامل الرؤية - ٤/ب/١١/٢

 عـزوف  إىل تـؤدي  ال حـىت  املمنوحـة  احلقـوق  اسـتغالل  إسـاءة  عـدم  علي اإلناث حث  
 .تشغيلهن عن العمل أصحاب

 غيـاهبن  لتعـويض  كفاءهتن لرفع األجازات من العودة بعد للنساء الكايف التدريب توفري  
 .العمل ولصاحل

 الـيت  بـالقوانني  اخلـاص  قطـاع ال التـزام  متابعـة  يف العمـل  ومكاتـب  النقابـات  دور تفعيل  
  .املرأة حق من هي

 
 اجلمـع  مـن  الوالـدين  لـتمكني  املـساندة  االجتماعيـة  اخلدمات من يلزم ما توفري لتشجيع” - ج/١١/٢

 عـن  والسـيما  العامة، احلياة يف واملشاركة العمل مسئوليات وبني األسرية التزاماهتما بني
 .“األطفال يةرعا مرافق من شبكة وتنمية إنشاء تشجيع طريق

 :الراهن الوضع - ١/ج/١١/٢
 واإلنـاث  الـذكور  مـن  لكـل  ٢ فقـرة  ٦٩ املـادة  ١٩٧٨ لـسنة  ٤٧ رقم القانون يسمح  

 .)٧ رقم امللحق انظر( األسرة يف واملسنني املرضي لرعاية بأجازات
 العـــاملني مـــن ألي ٢٠٠٥ لـــسنة ١٥٣٧ رقـــم الـــوزراء جملـــس رئـــيس قـــرار يـــسمح  

 فيمـا  الوظيفيـة  املـستويات  مبختلـف ( إناثـا  أو ذكـورا  بالدولة دارياإل اجلهاز تبوحدا
 األجـر  مـن  نـسبة  مقابـل  الوقـت  مـن  جـزء  بالعمـل  )القياديـة  العليا اإلدارة وظائف عدا

 )٩ رقم ملحق( األسرة لرعاية وذلك

 االجتماعيـة  اخلـدمات  مـن  يلـزم  مـا  تـوفري  يف احلـق  “١١ رقـم  املـادة ” الدسـتور  يكفل  
 .العمـل  مـسئوليات  وبـني  األسـرية  مـسئولياهتا  بـني  التوفيـق  مـن  املـرأة  نيلـتمك  املساندة

 )٤ رقم ملحق انظر(

 )حـضانات ( الطفـل  رعايـة  مراكـز  العاملة للمرأة ١٩٩٦ لسنة ١٢ رقم القانون يكفل  
 .)٧ رقم ملحق( .وأكثر سيدة ١٠٠ هبا تعمل اليت للمؤسسات العمل مكان يف

 االجتماعيـة  اخلـدمات  مـن  العديـد  احلكوميـة  وغري ميةاحلكو العمل جهات غالبية توفر  
 وسـائل  مثل العمل أداء علي املساواة قدم علي واملرأة الرجل من كل لتمكني املساندة
 اجملهــزة والوجبــات ،واملرضــي واملــسنني األطفــال رعايــة ودور هبــا للعــاملني انتقــال

 .اخل ...اقتصادية بأسعار جمهزة نصف أو
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 لــتمكني االجتماعيــة اخلــدمات بتــوفري والنقابــات األهليــة معيــاتاجل مــن العديــد تقــوم  
 .العمل مسئوليات وبني األسرية االلتزامات بني التوفيق من العاملني

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/ج/١١/٢

 .باستمرار املساندة االجتماعية اخلدمات تطوير  
ــوم   ــدات تقـ ــافؤ وحـ ــرص تكـ ــوزارات يف الفـ ــة الـ ــستوي مبتابعـ ــ مـ ــدمات ةونوعيـ  اخلـ

 .الصدد هذا يف حقها علي حتصل املرأة أن علي والتأكيد للعاملني املقدمة االجتماعية

ــوم   ــضامن وزارة تق ــاعي الت ــشاء االجتم ــد بإن ــن العدي ــيت املراكــز م ــوفر ال  اخلــدمات ت
 .األهلية اجلمعيات فيها تشارك واليت اجلمهورية أحناء كل يف املذكورة

 
 :التحديات - ٣/ج/١١/٢

 .املستوى دون العمل جهات تقدمها اليت االجتماعية اخلدمات نوعية ازالتم  
ــصور   ــدمي عــن العمــل جهــات بعــض ق ــدمها أو اخلــدمات هــذه تق  غــري صــورة يف تق

 .متكاملة

 جهــة خــارج اخلاصــة املؤســسات تقــدمها الــيت االجتماعيــة اخلــدمات تكلفــة ارتفــاع  
  .بالدولة العاملني دخول مع تتناسب ال قد بأسعار العمل

 
 :املستقبلية الرؤية - ٤/ج/١١/٢

 الـذي  ١٩٩٦ لـسنة  ١٢ رقـم  الطفـل  قـانون  مـن  )٧٣( رقـم  املـادة  تعـديل  على العمل  
 ولـيس  ونـساء  رجـاال  العـاملني  ألبنـاء  تـصبح  حبيث األطفال حضانات إقامة على ينص
 .فقط للنساء

 الدولـة  مؤسـسات  مجيـع  يف املـساندة  االجتماعيـة  اخلدمات توفري من مزيد علي العمل  
 .العمل تمسؤوليا وبني األسرية التزاماهتما بني اجلمع من الوالدين لتمكني

 
 .“هلا مؤذية أهنا يثبت اليت األعمال يف احلمل فترة أثناء للمرأة خاصة محاية لتوفري” - د/١١/٢ 

 :الراهن الوضع- ١/د/١١/٢
 يف النـساء  تـشغيل  منـع  علـى  ٢٠٠٣ لـسنة  ١٢ رقـم  العمـل  قانون من ٩٠ املادة تنص  

 مــن غريهــا أو الــشاقة األعمــال يف وكــذلك أخالقيــا أو صــحيا هبــن الــضارة األعمــال
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 .العاملــة القــوى وزيــر قــرار حيــددها والــيت فيهــا النــساء تــشغيل جيــوز ال الــيت األعمــال
 .)٧ رقم امللحق انظر(

 للمـرأة  احلمايـة  ريبتـوف  الرمسـي  اخلـاص  والقطـاع  األعمـال  قطـاع  و العـام  القطاع يلتزم  
 باحلمـل  أضـرار  إىل تـؤدي  قـد  الـيت  أو الشاقة لألعمال تعريضها بعدم احلمل فترة أثناء

 )٧ رقم امللحق( ٢٠٠٣ لسنة ١٢ رقم القانون حبسب واجلنني

 .احلايل التقرير من ١/و/١١/١ املادة أيضا انظر  
 

 :املبذولة اجلهود- ٢/د/١١/٢
 املـدين  اجملتمـع  مؤسسات وبعض النقابات يف املرأة انوجل الفرص تكافؤ وحدات تقوم  

 .الصلة ذات بالقوانني العمل جهات التزام علي للتأكيد مستمرة مبتابعة
 .احلايل التقرير من ٢/أ/١١/١ أيضا انظر  

 
 :التحديات- ٣/د/١١/٢

 .للمرأة الالزمة احلماية بتوفري اخلاصة األعمال أصحاب بعض التزام عدم  
 للممارسـات  والتـصدي  واملتابعـة  املراقبة عمليات يف املهنية النقابات بعض كفاءة عدم  

  .السلبية
 

 :املستقبلية الرؤية- ٤/د/١١/٢
 .بالقوانني االلتزام عدم حالة يف العقابية اإلجراءات تشديد علي العمل  
 علـى  الـصحي  الـدوري  بالكـشف  اخلـاص  القطـاع  مبؤسـسات  األعمـال  أصحاب إلزام  

 .ذلك غري أو احلمل فترة يف سواء عامالتال
 احلمـل  فتـرة  أثنـاء  املـرأة  محاية ملتابعة جهودها توجيه علي املدين اجملتمع منظمات حث  

  .ضارة أهنا يثبت اليت واملمارسات األعمال يف
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 استعراضـا  املـادة  هبـذه  املشمولة باملسائل املتصلة الوقائية التشريعات تستعرض أن جيب” - ١١/٣ 
 توســيع أو إلغائهــا أو تنقيحهــا يــتم وأن والتكنولوجيــة، العلميــة املعرفــة ضــوء يف وريــاد

 .“االقتضاء حسب نطاقها
  :الراهن الوضع - ١١/٣/١

 بعمـل  املتـصلة  الوقائيـة  التـشريعات  مراجعـة  يف هـام  بـدور  للمـرأة  القـومي  اجمللس يقوم  
 املـرأة  علـي  أضـراراً  مـسبباً  يطرأ قد تكنولوجي تطور ألي السلبية اآلثار ومتابعة ،املرأة
 مـشروعات  بـاقتراح  يقـوم  كمـا  ،.املناسـبة  بالتعديالت والتقدم اجملتمع أفراد من أي أو

 .التنفيذ موضع لوضعها املسئولة اجلهات إىل وإحالتها اجملال هذا يف القوانني
 
  :املبذولة اجلهود - ١١/٣/٢

 قـوانني  مراجعـة  يف للمـرأة  القـومي  ساجمللـ  مـع  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  بعـض  تتعاون  
 هبـدف  التكنولوجيـا  اسـتخدامات  جمال يف وخاصة تغريات من يطرأ ما ضوء يف العمل
 .وجدت إن أضرارها من األسرة أفراد من وأي املرأة ومحاية ضمان

 األهليـة  اجلمعيـات  وإحـدى  البحـوث  مراكـز  بعـض  مـع  للمـرأة  القـومي  اجمللس يتعاون  
 قـد  والـيت  الـسلبية  اآلثـار  علـي  للتعـرف  “املـصرية  للمـرأة  العلميـة  ةاهليئـ ” وهي العلمية
 .اجملال هذا يف الوعي نشر هبدف التكنولوجيا استخدامات لبعض مصاحبة تكون

 
  :التحديات - ١١/٣/٣

 اسـتخدامات  بعـض  عـن  تنـتج  قـد  الـيت  الـسلبية  باآلثـار  األحيـان  بعـض  يف املعرفـة  عدم  
 .ةاملناسب الوقت يف التكنولوجيا

 
  :املستقبلية الرؤية - ١١/٣/٤

 .التكنولوجيا تطور حبسب الوقائية للتشريعات املستمرة املراجعة  

 بعــضهم مــع للتعــاون القــانونيني واملــشرعني والتكنولوجيــا العلــوم يف املختــصني دعــوة  
  .السليمة والقوانني بالقرارات للخروج باستمرار البعض
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 ١١/١ رقم جدول
 املختلفة واحملافظات الوزارات بعض علي موزعا بالدولة احلكومي بالقطاع اإلناث نسبة  

 )٢٠٠٦( التابعة واجلهات
 

 ٪نسبة اإلناث لإلمجايل حمافظات ٪نسبة اإلناث لإلمجايل وزارات

 ٤١,٦٢ حمافظة القاهرة ٣٣,٥٩ وزارة التنمية احمللية
 ٤٦,٠١ حمافظة اإلسكندرية ٢٩,٠١ جهات سيادية

 ٥٦,١٢ حمافظة بورسعيد ٤٧,٨٣ لتعاون الدويلوزارة ا
جهات تابعة لرئيس 

 ٥٢,٨٥ حمافظة السويس ١٥,١٣ جملس الوزراء
وزارة الزراعة واستصالح 

 ٥٠,٥٤ حمافظة دمياط ٢٣,٠٢ األراضي
 ٣١,٥٩ حمافظة الدقهلية ٣٤,٤٣ وزارة األعالم 
 ٣٥,٦٧ حمافظة الشرقية ٢٤,٣٦ وزارة اخلارجية
 ٣٦,٥٧ حمافظة القليوبية ٣٧,٦٤ وزارة الثقافة

 ٣٨,٢١ حمافظة كفر الشيخ ٣٤,٣٤ وزارة التربية والتعليم
 ٣٦,٨١ حمافظة الغربية ٢٧,٦١ وزارة التجارة والصناعة

وزارة الدولة للشئون 
 ٣١,٨٣ حمافظة املنوفية ١١,٩٤ القانونية واجملالس النيابية

 ٣٣,٠٣ حمافظة البحرية ٤٢,٦٩ وزارة السياحة
ارة الدولة للتنمية وز

 ٤٥,١٧ حمافظة اإلمساعيلية ٣٩,٥٧ اإلدارية
وزارة اإلسكان واملرافق 

 ٤٤,٠٦ حمافظة اجليزة ١٦,٣٨ والتنمية العمرانية
وزارة القوي العاملة 

 ٣٥,٠٧ حمافظة بين سويف ٤٢,٩٧ واهلجرة
 ٣٢,٢٩ حمافظة الفيوم ٦٤,٩٧ وزارة الصحة والسكان

وزارة التعليم العايل 
 ٣٠,١٩ حمافظة املنيا ٣٩,٨٦ لدولة للبحث العلميوا

وزارة املوارد املائية 
 ٢٩,٣٦ حمافظة أسيوط ١١,٣٠ والري

 ٢٤,٠٦ حمافظة سوهاج ٢١,٨٤ وزارة الدولة لشئون البيئة
 ٢٣,٨٢ حمافظة قنا ٢٩,٥٧ وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة الدولة لإلنتاج 

 ٣٣,٢١ حمافظة أسوان ٩,٨٦ احلريب
 ٣٤,١٣ حمافظة البحر األمحر ٥,١٨ ة النقلوزار
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 ٪نسبة اإلناث لإلمجايل حمافظات ٪نسبة اإلناث لإلمجايل وزارات

وزارة التضامن 
 ٣٥,٣٣ حمافظة الوادي اجلديد ٤٢,٥٢ االجتماعي

وزارة الدولة للتنمية 
 ٣٤,٩٣ حمافظة مطروح ٥١,١٥ االقتصادية

 ٣٤,٤٧ حمافظة مشال سيناء ٢٩,١٣ وزارة االستثمار
 ٢٣,٧٠ حمافظة جنوب سيناء ٣٩,٢٤ وزارة املالية والتأمينات

وزارة االتصاالت 
 ٢٧,٦٨ مدينة األقصر ٣١,١٥ وتكنولوجيا املعلومات

   ١٤,٨٦ وزارة البترول
   ٢٤,٦٢ وزارة الطريان املدين

 
 واإلدارة للتنظيم املركزي اجلهاز :املصدر * 

  
 ١١/٢ رقم جدول

ــداد إمجــــايل إىل اإلنــــاث نــــسبة   ــاغلي أعــ ــائف شــ ــة الوظــ ــاع القياديــ  احلكــــومي بالقطــ
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 ٢٠٠٦نسبة اإلناث  الدرجة

 ٪١٥,٢٩ املمتازة
 ٪٢٢,٣٤ العالية

 ٪٣٦,٧٧ مدير عام
 ٪٣٦,٦٠ اإلمجايل العام

 
 .واإلدارة للتنظيم املركزي اجلهاز :املصدر * 

  
 ١١/٣ رقم جدول

 الرمســــي وغــــري الرمســــي اخلــــاص القطــــاع يف املــــشتغلني إمجــــايل إىل اإلنــــاث نــــسبة  
٢٠٠٠/٢٠٠٥ 
  اإلناثنسبة الدرجة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 

 ٪١٨,٧ ٪١٨,٨ قطاع خاص رمسي
 ٪٢٠,١ ٪١٨,٩ قطاع خاص غري رمسي

 
 .واإلدارة للتنظيم املركزي اجلهاز :املصدر * 
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  :الصحة :عشر الثانية املادة  
 ميـدان  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـي  للقـضاء  املناسـبة  التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ - ١٢/١ 

 احلـصول  ،واملـرأة  الرجـل  تـساوي  أسـاس  علـي  ،هلـا  تضمن أن أجل من صحيةال الرعاية
 .األسرة بتخطيط املتعلقة اخلدمات ذلك يف مبا ،الصحية الرعاية خدمـات علي

  :الراهن الوضع - ١٢/١/١

 جلميــع بالنــسبة والقــانون الدســتور حبــسب الرجــل مــع متــساوية حبقــوق املــرأة تتمتــع  
 .)٤ رقم لحقم( .الصحية الرعاية خدمات

 خـدماهتا  تقـدم  الـيت  الـصحية  الرعايـة  وحدات اجلمهورية ومراكز قرى مجيع يف توجد  
 معتمـد  بروتوكـول  حـسب  مـدربني  متـريض  وهيئـات  أطباء طريق عن ،للمرأة الصحية

 املـرأة  صـحة  مراكـز  تـسمي  متطـورة  مراكز إىل باإلضافة ،والسكان الصحة وزارة من
ــتم .احملافظــات أغلــب يف  اخلــدمات مــن حزمــة تقــدمي لتــشمل تطويرهــا مرارباســت وي

 .الصحية جبانب واالقتصادية االجتماعية
ــة مبحافظــات يوجــد   ــدات )وحــضر ريــف( اجلمهوري ــدمن صــحيات رائ  خــدمات يق

 لالسـتفادة  الريفيـات  النـساء  وتوجيــه  العمرية املراحل مجيع يف للمرأة الصحي التثقيف
 .والعالجية األولية الصحية اخلدمات من

ــسبة زادت   ــساعدة نـ ــة املـ ــاء )طبيـــب خـــالل مـــن( الطبيـ ــوالدة أثنـ  مـــن الريـــف يف الـ
 الـصحي  املـسح  :املـصدر [ .٢٠٠٥ عـام  املائـة  يف ٦٥,٨ إىل ٢٠٠٠ عام املائة يف ٤٨

 ] DHS 2005 السكاين

 ٢٠٠٠ عـام  ٢٤ مـن  )شـهر  مـن  أقـل ( الـوالدة  حـديثي  األطفال وفيات معدل اخنفض  
 أقـل ( الرضـع  وفيـات  معـدل  اخنفـض  كما ،٢٠٠٥ عام حي مولود ألف لكل ٢٠ إىل
 واخنفـض  ٢٠٠٥ عـام  حـي  مولـود  ألـف  لكـل  ٣٣ إىل ٢٠٠٠ عـام  ٤٤ من )سنة من

 مولـود  ألـف  لكـل  ٤١ إىل ٢٠٠٠ عـام  ٥٤ مـن  اخلامـسة  دون األطفال وفيات معدل
 ] DHS 2005 السكاين الصحي املسح :املصدر[ ،٢٠٠٥ عام حي

 مـن  واحلمايـة  الوقايـة  حـول  قوميا برناجما مصر يف مرأةلل الصحية الرعاية برامج تشمل  
ــراض ــة األم ــسيا املنقول ــن أو جن ــق ع ــدم طري ــصفة ال ــرض خاصــة وب ــة نقــص م  املناع
 مـــن وغريهــا  ،(HCV) الوبــائي  الكبـــدي االلتــهاب  ومــرض  ،(HIV/AIDS) املكتــسبة 
 أحنـاء  يف منتـشرة  للـشباب  صديقة عيادات تسمى مركزا ٢٧ إنشاء مت كما .األمراض

 منـــها الوقايـــة كيفيـــة و اإلمـــراض هـــذه خبطـــورة الـــشباب بتوعيـــة تقـــوم جلمهوريـــةا
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 تلتـزم  املراكز هذه بان علما اإلمراض لتلك واالقتصادية االجتماعية باألبعاد وتعريفهم
 النـصيحة  سـداء إو االستفـسارات  لتلقـى  سـاخن  خط أنشئ كما اخلصوصية و بالسرية

 .الصحة ومديريات وزارة يف

 حمافظـات  جبميـع  األمهـات  وفيـات  رصـد  نظـام  بتطبيـق  والـسكان  الـصحة  وزارة تقوم  
ــة ــيت والعوامــل األســباب إىل للوصــول اجلمهوري ــؤدي ال ــاة حــدوث إىل ت  وذلــك الوف

 .احلاالت تلك مثل حدوث لتفادي املناسبة اإلجراءات الختاذ

 الــرحم وعنــق الثــدي ألورام املبكـر  للكــشف بــرامج مـصر  يف الــصحية الــربامج تـشمل   
 (CARE) الدوليـة  كـري  هيئـة  مـع  بالتعـاون  األورام لتـسجيل  قومي برنامج إىل باإلضافة

 .العربية مصر مجهورية يف كثرية مناطق يف
 بتـدريب  والـسكان  الـصحة  وزارة تقـوم  ١٩٩٦ لـسنة  ١٢ رقـم  الطفـل  لقانون تطبيقا  

 .ونصف شهور ٤ الربنامج ومدة الطبيعية الوالدة أعمال علي املمرضات

 الـسابق  والوحـدات  املراكـز  مجيـع  يف مكوناهتـا  بكافـة  اإلجنابيـة  الـصحة  خدمـات متقد  
 املنفــصلة الوحــدات بعــض إىل خدماتــه متتــد ،األســرة تنظــيم مكــون وألمهيــة .ذكرهــا

 املنــاطق يف املتنقلــة العيــادات إىل باإلضــافة اجلمهوريــة أحنــاء يف املنتــشرة واملستــشفيات
 .النائية

 احلكوميـة  واملراكـز  الوحـدات  يف للمرأة األساسية الصحية عايةالر خدمات مجيع تقدم  
 .رمزي بسعر أو باجملان

 
  :املبذولة اجلهود - ١٢/١/٢

ــاج دراســة اآلن جيــري   ــامج ضــمن األســرة تنظــيم خــدمات إدم ــأمني برن ــصحي الت  ال
 .الشامل

 الوقايـة  ئلوسـا  مـن  املتاحة الصحية باخلدمات املرأة لتعريف مكثفة جبهود الدولة تقوم  
 خــالل مــن املقدمــة األســرة تنظــيم خبــدمات أو ،عامــة بــصفة األمــراض مــن واحلمايـــة
 .مؤسساهتا

ــة يف ٥٦,١ مــن األســرة تنظــيم وســائل اســتخدام معــدل ارتفــع    إىل ٢٠٠٠ عــام املائ
 .)DHS 2005 الدميوجرايف الصحي املسح :املصدر( .٢٠٠٥ عام يف املائة يف ٥٩,٢

 األسـرة  تنظـيم  وسـائل  مجيـع  وكفـاءة  جـودة  باستمرار والسكان الصحة وزارة تراقب  
 .الداخل يف تصنع أو اخلارج من تستورد اليت
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 إىل ٢٠٠٠ عـام  مـن  والطفولـة  األمومـة  رعايـة  خـدمات  تقـدم  اليت الوحدات عدد زاد  
 .)واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر( املائة يف ١٩,٤ بنسبة ٢٠٠٥

 لتوعيـة  الريفيـات  والرائدات الصحيات الرائدات بتدريب مصر يف الصحة رةوزا تقوم  
 .والنائية الريفية املناطق يف املرأة إىل الصحية اخلدمات وصول سبل وتطوير

ــدور املــدين اجملتمــع منظمــات تقــوم   ــؤثر كــبري ب ــة جمــال يف وم ــصحية التوعي  للمــرأة ال
 .الريفية املناطق يف وخاصة

 إىل يـــؤدي مبـــا الـــصحي التـــأمني مؤســـسات إدارة أســـلوب يف التتعـــدي اآلن جتـــري  
ــار يف يؤخــذ وســوف .معــا والرجــل للمــرأة املقدمــة اخلــدمات جبــودة االرتقــاء  االعتب
 .احتياجا األكثر للطبقات املادية القدرة

ــة وزارة أدجمــت   ــيم التربي ــات والتعل ــصحة مكون ــة ال ــاهج ضــمن اإلجنابي ــية املن  الدراس
 .الثانوية املرحلة يف وخاصة

 املـرأة  وتثقيـف  لتوعيـة  مكثفـة  جبهـود  واملرئيـة  واملسموعة املقروءة اإلعالم أجهزة تقوم  
 توجـد  كمـا  ،والتليفزيـون  اإلذاعـة  قنـوات  يف تبـث  متخصـصة  برامج خالل من صحيا
 .الصحية االستشارات وتقدمي التوعية أجل من خصيصا أنشئت تليفزيونية قناة

 يف باإلسـكندرية  أنـشئ  الـذي  املـرأة  وتنمية لصحة اإلقليمي مبارك سوزان مركز يقوم  
 العـالج  أسـاليب  وتطـوير  ،بـاملرأة  اخلاصـة  والطبيـة  العلمية األحباث بإجراء ٢٠٠٦ عام

 .النظم وبأحدث مستوي أعلي علي األطباء هيئة وتدريب
 

 :التحديات - ١٢/١/٣
 التطـوير  مـن  مزيـد  إىل اجملـان ب اخلدمـة  تـوفر  اليت للمرأة الصحية الرعاية وحدات حتتاج  

 .والنائية الريفية املناطق يف املتواجدة وخاصة
 قطـاع  متناول يف جيعلها ال مما اخلاصة املستشفيات يف الصحية الرعاية تكاليف ارتفاع  

 .الدولة يف املواطنني من عريض

 ييـؤد  اجلانبيـة  األعـراض  بـسبب  األسرة تنظيم وسائل استخدام عن السيدات انقطاع  
 .فيه مرغوب غري محل حدوث إىل األحيان من كثري يف
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 :املستقبلية الرؤية - ١٢/١/٤

 املنـاطق  يف خاصـة  ،األسـرة  وتنظـيم  والتغذيـة  للمـرأة  الـصحية  التوعيـة  جهود من مزيد  
 .والنائية الريفية

 مؤسـسات  يف للمـرأة  املقدمـة  الـصحية  اخلـدمات  وجـودة  كفـاءة  رفـع  جهـود  استمرار  
 .احلكومية لصحيةا الرعاية

 .الفقرية املرأة إىل الصحية اخلدمات وصول ضمان  
 تنمويـة  خـدمات  تقـدم  والـيت  الريفيـة  بالوحـدات  امللحقة املرأة نوادي إنشاء يف التوسع  

  .للمرأة االجتماعي املستوى لرفع األسرة لتنظيم املداخل كأحد للمرأة

 باعتبــاره اإليــدز مرضــي جتــاه املــصري اجملتمــع يف الــسائدة النظــرة تغــيري علــي العمـــل  
 .عار وصمة

 
 اخلـدمات  للمـرأة  األطـراف  الـدول  تكفـل  املـادة  هـذه  مـن  ١ الفقـرة  أحكـام  مـن  بالرغم - ١٢/٢ 

 اجملانيـة  اخلـدمات  هلـا  وتـوفر  الـوالدة،  بعد ما فترة و والوالدة باحلمل يتعلق فيما املناسبة
  .والرضاعة ملاحل أثناء الكافية التغذية وكذلك االقتضاء، عند

  :الراهن الوضع - ١٢/٢/١
 ومراكـز  قـرى  كـل  يف والطفولـة  األمومـة  رعايـة  ومستـشفيات  ومراكـز  وحدات هناك  

 .والطفل لألم الوالدة وبعد احلمل أثناء اخلدمات توفر العربية مصر مجهورية ومدن
 .الصلة ذات اخلدمات توضح اليت احلايل التقرير من ١٢/١/١ املادة انظر  

 
  :املبذولة اجلهود - ١٢/٢/٢

 إىل ٢٠٠٠ عـام  حـىت  مولـود  ألـف  مائـة  لكـل  ٨٤ من األمهات وفيات معدل اخنفض  
 .)والسكان الصحة وزارة :املصدر( ٢٠٠٦ عام حىت مولود ألف مائة لكل ٥٩

 املائــــة يف ٤٨ مــــن الريــــف يف الــــوالدة حــــاالت يف اخلــــدمات تقــــدمي نــــسبة زادت  
 الــسكاين الــصحي املــسح :املــصدر[ ٠ ٢٠٠٥ عــام ملائــةا يف ٦٥,٨ إىل ٢٠٠٠ عــام

DHS 2005[. 

 يف للمــرأة املقدمــة اخلــدمات حتــسني و لتطــوير مببــادرة للمــرأة القــومي اجمللــس قــام  
 حكــومي مستــشفى أقــدم وهــى بالقــاهرة والتوليــد النــساء ألمــراض اجلــالء مستــشفى
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 يف يـــدةاجلد األســـاليب مواكبـــة مـــن تـــتمكن حـــىت ١٩٣٢ عـــام أنـــشئت متخـــصص
 .والثقافية واالجتماعية الصحية اخلدمات تدمج اليت النسائية املستشفيات

 .سبق ما إىل باإلضافة احلايل التقرير من ١٢/١/٢ املادة انظر  
 

  :التحديات - ١٢/٢/٣
 .التحديات نفس ...احلايل التقرير من ١٢/١/٣ املادة انظر  
 .الريفية باملرأة خلاصةا احلايل التقرير من ١٤ رقم املادة انظر  

 
 :املستقبلية الرؤية - ١٢/٢/٤

 .املادة هذه علي أيضا تنطبق اليت احلايل التقرير من ١٢/١/٤ املادة انظر  
 

 واالجتماعية االقتصادية احلياة :عشر الثالثة املادة
 اجملاالت يف املرأة ضد التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ” - ١٣ 

 الرجـل  تـساوي  أسـاس  علـى  هلـا،  تكفـل  لكـي  واالجتماعيـة  االقتـصادية  للحيـاة  األخرى
 :سيما وال احلقوق نفس ،واملرأة

 األسرية االستحقاقات يف احلق - أ/١٣ 
 :الراهن الوضع - ١/أ/١٣ 

 العـام  األعمـال  وقطـاع  العام والقطاع احلكومي القطاع يف العاملة املصرية املرأة تتمتع  
ــة مبــساواة ــة والعــالوات األجــور يف الرجــل مــع كامل  والعــالوات والتــشجيعية الدوري
 علـي  احلـصول  نظـام  ونفس املستحق املعاش قيمة ونفس ،الزواج عالوة وكذا اخلاصة
  .املنافع هذه

 العــام  األعمــال  وقطــاع  العــام  والقطــاع  احلكــومي  القطــاع  يف العاملــة  املــرأة  تتمتــع  
 .الرجل مثل مثلها وألبنائها هلا تماعيةواالج الصحية باخلدمات

ـــخاص القطــاع يف   ـــاوت ال ــة تتف ــة املعامل ــذات عختــض وال املالي ــسارية القواعــد ل  يف ال
 .القطاع هذا يف املرأة صاحل يف ليست ممارسات وهناك احلكومي القطاع

 مثـل  مثلـها  العائليـة  لألعبـاء  الـضريبية  اإلعفـاءات  بـنفس  تتمتـع  املـصرية  املـرأة  أصبحت  
ــة متــت أن بعــد الرجــل ــز إزال ــذي التميي ــانون يف موجــوداً كــان ال ــضرائب ق  القــدمي ال
 .)٧ رقم امللحق انظر( ٢٠٠٥ لسنة ٩١ رقم الضرائب قانون بصدور
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  :املبذولة اجلهود - ٢/أ١٣ 

 القـانون  تعـديل  مـشروع  مقتـرح  بإعـداد  احلـايل  الوقـت  يف للمـرأة  القومي اجمللس يقوم  
ــة املــرأة حــصول ضــرورة علــي ليؤكــد ١٩٨١ لــسنة ١١٨ رقــم  العــالوة علــي العامل

 .احلكومي القطاع يف العاملون عليها حيصل واليت لألبناء املخصصة االجتماعية
 

 :التحديات - ٣/أ١٣ 
 عـــالوة بالدولـــة العـــاملني مـــنح بـــشأن ١٩٨١ لـــسنة ١١٨ رقـــم القـــانون أن بـــرغم  

 أن إال واملـرأة  الرجـل  بـني  العـالوة  كتلـ  مـنح  يف يفـرق  مل ،األبنـاء  إعالـة  عن اجتماعية
 الـشرع  أن أسـاس  علـي  ،اإلنـاث  دون للـذكور  اإلعالة منح علي جري الفعلي التطبيق

 املــرأة ويعفــي األبنــاء علــي باإلنفــاق اآلبــاء تلــزم املــصري اجملتمــع يف املتبعــة واألعــراف
 .ذلك من

 
  :املستقبلية الرؤية - ٤/أ/١٣ 

 ضــد التمييــز يكــرس مــا لكــل والتــصدي اخلــاص طــاعالق ممارســات متابعــة اســتمرار  
 .األسرية االستحقاقات يف احلق وحيرمها - وجوده حالة يف - املرأة

 
 أشـكال  مـن  ذلـك  غـري  و العقاريـة  والرهـون  املـصرفية،  القـروض  علـى  احلصول يف احلق - ب/١٣ 

 املايل االئتمان
 :الراهن الوضع - ١/ب/١٣

 العقاريــة والرهــون مــصرفية قــروض علــي احلـصول  حــق يف الرجــل مــع املــرأة تتـساوي   
 الـزوج  موافقـة  طيـشتر  وال متامـا  الرجـل  مثل مثلها املطلوبة الشروط مستوفاة مادامت

 .رشيدة مادامت األمر ويل أو
 

 :املبذولة اجلهود - ٢/ب/١٣

 بـشروط  قروضاً ويوفر الصغرية املشروعات بتمويل للتنمية االجتماعي الصندوق يقوم  
 والتـسويق  املعـارض  إقامـة  خـالل  مـن  والتـصديرية  التـسويقية  القـدرات  يـدعم و ميسرة

 .والذكور اإلناث بني تفرقة دون للمشروعات اجلماعي

 التنافـسية  القـدرة  تعزيـز  وثيقـة  املعنية واألجهزة املالية وزارة يف متمثلة احلكومة أعدت  
 ونـساءً  رجـاال  جلميـع ا منـها  ويستفيد الصغر ومتناهية واملتوسطة الصغرية للمشروعات

 .املساواة قدر علي
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 يف للمــرأة القــومي للمجلــس تابعــة (Ombudsman) املــرأة ىلــشكاو مكاتــب هنــاك  
 ألي املــرأة تعرضــت مــا إذا هلــا والتــصدي املــرأة شــكاوي لتلقــي اجلمهوريــة حمافظــات
 .ضدها متييز أي يشوهبا ممارسة

 األهليـة  واجلمعيـات  النقابـات  يف ةاملـرأ  وجلـان  بالوزارات الفرص تكافؤ وحدات تقوم  
 .املرأة ضد متييز ألي والتصدي احلقوق هبذه االلتزام متابعة يف التطوعية

 
 :التحديات - ٣/ب/١٣

ــة املنــاطق يف وخاصــة النــساء بعــض لــدي الشخــصية حتقيــق بطاقــة تــوافر عــدم    الريفي
 .املايل االئتمان أشكال من وأي املصرفية القروض علي احلصول حق من حترمها

 املعنيــة واملؤســسات البنــوك يف العــاملني بعــض قبــل مــن فرديــة تــصرفات هنــاك مــازال  
 الرجــال مــن اخلــدمات هلــذه املتقــدمني بعــض تعتــرض قــد والرهــون القــروض بتــوفري
 .االجتماعي النوع أساس علي متييزاً وليس والنساء

 
 :املستقبلية الرؤية - ٤/ب/١٣

 املتابعـة  يف للمـرأة  القـومي  واجمللـس  احلكومية غري ملنظماتا جهود وتعزيز بل استمرار  
 .ضدها متييز ألي والتصدي احلقوق هذه علي املرأة حصول علي والتأكيد

ــاة ليــستمر بــاجمللس (Ombudsman) املــرأة شــكاوي مكاتــب دعــم    ميكــن شــرعية كقن
 .حقوقهن علي للحصول إليها اللجوء للنساء

  .مصر نساء جلميع الشخصية حتقيق طاقاتب الستخراج اجلهود من مزيد  
 

 احليــاة جوانــب مجيــع ويف الرياضــية واأللعــاب التروحييــة األنــشطة يف االشــتراك يف احلــق - ج/١٣ 
 .“الثقافية

 :الراهن الوضع - ١/ج/١٣
 االجتماعيــة األنــشطة يف االشــتراك يف احلــق يف والرجــال النــساء بــني تفرقــة يوجــد ال  

 النـوادي  مـن  العديـد  يف املـرأة  وتـشارك  الثقافيـة،  واحليـاة  الرياضية واأللعاب والتروحيية
 بعـض  يف املـرأة  وتـشارك  بل املساواة قدم علي ،الثقافية واألندية واالجتماعية الرياضية
 .األندية هذه إدارات جمالس يف بفاعلية احلاالت

 والـدويل  قليمـي واإل الـوطين  املستوى علي الرياضية البطوالت يف املصرية املرأة تشارك  
 .عديدة دولية بطوالت علي وحصلت
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 األهلــي اجملتمــع منظمــات مــن العديــد وتــرأس الثقافيــة احليــاة يف بفعاليــة املــرأة تــشارك  
 .اجملال هذا يف النشطة

 يف تــتم الــيت بالــصورة الرياضــية األنــشطة يف الريفيــة القــرى بعــض يف املــرأة تــشارك ال  
 .الريفية والعادات التقاليد بسبب احلضر

ــرار صــدر   ــشباب وزارة ق ــومي اجمللــس( ال ــا - للرياضــة الق ــم )حالي ــسنة ١١٢٢ رق  ل
 للنــوع مــستجيبة ميزانيــة وضــع ومت ،املــرأة لرياضــة خاصــة إدارة الســتحداث ٢٠٠٢

 املنتـــشرة الرياضـــية واألنديـــة االحتـــادات يف املـــرأة رياضـــة أنـــشطة لـــدعم االجتمـــاعي
 .اجلمهورية مبحافظات

 
 :املبذولة اجلهود - ٢/ج/١٣

 الرياضـية  واهليئـات  للرياضـة  القـومي  اجمللـس  لـوائح  علي التعديالت من عدد إدخال مت  
 هـــذه إدارة يف بفعاليــة  املــشاركة  للمـــرأة يتــيح  مبــا  واالجتماعيـــة الرياضــية  والنــوادي 
 .النوادي

 املـشاركة  فـرص  من املزيد إلتاحة احملافظات قرى يف املنتشرة النسائية األندية تطوير مت  
 .الريفية اجملتمعات يف واالجتماعية والترفيهية الرياضية األنشطة يف للمرأة

ــام   ــد ق ــوادي مراكــز مــن العدي ــام بتخــصيص القــرى يف الــشباب ون ــة أي  للفتيــات معين
 ترفيهيـة  ومراكـز  نوادي وجود إىل باإلضافة األنشطة هذه ممارسة هلن يتيح مما والنساء
 مراكـز ” و“ النـسائية  األنديـة ” مـسمي  حتـت  الريـف  قرى يف بالنساء خاصة ورياضية
 .“الريفية املرأة تنمية

 
 :التحديات - ٣/ج/١٣

 وتقيـد  الريفيـة  املنـاطق  بعـض  يف اجملتمـع  أفكـار  علـي  تسيطر والتقاليد العادات مازالت  
 .الرياضية األنشطة بعض مزاولة يف املرأة حرية من

ـــة   ـــي قل ــرأة وع ــات امل ــاطق بعــض يف والفتي ــة املن ــة الريفي ــشاركة بأمهي ــشطة يف امل  األن
 .والنفسية البدنية صحتهن علي ذلك وأثر والثقافية الرياضية

 
  :املستقبلية الرؤية - ٤/ج/١٣

 بالـــذات الريفيــة  املــرأة  توعيــة  جهــود  تكثيـــف علــي  املــدين  اجملتمــع  منظمــات  حــث   
 .والثقافية الرياضية األنشطة يف للمشاركة
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 وزيـــادة الريـــف يف القائمـــة والترفيهيـــة الرياضـــية واألنديـــة املراكـــز روتطـــوي حتــــديث  
 .إعدادها

 وتطـوير  إنـشاء  يف واملـسامهة  االجتماعيـة  مبسئولياته القيام علي اخلاص القطاع تشجيع  
 .مؤسساهتم يف العامالت يناسب مبا والترفيهية االجتماعية واألندية الرياضية املراكز

 يـستهدف  املـصرية  االوملبية واللجنة للمرأة القومي اجمللس بني تعاون بروتوكول تفعيل  
ــة نــشر مــن املزيــد  الرياضــي النــشاط يف املــشاركة علــي املــرأة وحــث الرياضــية الثقاف
  .واإلقليمية الدولية البطوالت مستوي علي وخاصة

 
 :الريفية املرأة :عشر الرابعة املادة  

 واألدوار ،الريفية املرأة تواجهها اليت اخلاصة ملشاكلا اعتبارها يف األطراف الدول تضع - ١٤/١ 
ــا الــيت اهلامــة ــأمني يف تؤديه ــاء أســباب ت ــصادياً البق ــا ،ألســرهتا اقت ــها ذلــك يف مب  يف عمل

 هــذه  أحكــام  تطبيق لضمان املناسبة التدابري مجيع وتتخذ النقدية غري االقتصاد قطاعات
 .“الريفية املناطق يف املرأة على“ االتفاقية”

  :الراهن الوضع - ١٤/١/١

ــوىل   ــة ت ــا الدول ــبرياً اهتمام ــة ك ــرأة بتنمي ــة امل ــصر يف الريفي ــا م ــل باعتباره ــزة متث  الركي
 األنـشطة  أهـم  هـي  الـيت  الزراعيـة  التنميـة  إحـداث  يف عليهـا  االعتماد يتم اليت األساسية
 .مصر يف االقتصادية

 أغلبيــة أن إال .االقتــصادية اتالقطاعــ مــن معــني عــدد يف الريفيــة املــرأة نــشاط يتركــز  
 إمجـايل  مـن  املائـة  يف  ٧٠ حوايل بنسبة الزراعة قطاع يف تتركز الريفيات النساء عمالة
 .٢٠٠٥ عام يف ذلك و املرأة عمالة

 التركيـز  مـع  الزراعـي  اإلنتـاج  مراحـل  أغلـب  يف املـرأة  مبشاركة مصر يف الزراعة تتميز  
 كـل  يف يشاركن النساء أن إال ،إخل ...التسويقو التخزين مثل بعينها املهام بعض علي
  .األخرى الزراعية املهام

 تنمـوي  قـومي  برنامج خالل من الريفية املرأة مبساندة احمللية للتنمية الدولة وزارة تقوم  
 الفنيـة  واملـساعدة  والتـدريب  امليـسرة  القـروض  تقـدمي  يـشمل  “شروق برنامج” شامل
ــة الــصغرية واحلرفيــة يةاالقتــصاد املــشروعات حتتاجهــا الــيت  وكــذلك ،الــصغر واملتناهي
 معــارض إنــشاء خــالل مــن منتجاهتــا تــسويق يف املــرأة ملــساعدة جديــدة فــرص تــوفري

 .مؤقتة أو دائمة كانت سواء خارجية أو حملية وأسواق
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 إدارة الـوزارة  هيكـل  ويـشمل  الريفيـة  املـرأة  بتنميـة  خـاص  بربنامج الزراعة وزارة تقوم  
 .لذلك خاصة

 
 املبذولة اجلهود - ١٤/١/٢

 ،مـصر  يف التنميـة  منظومـة  يف وشـامل  متكامـل  حنـو  علـى  الريفية املرأة شئون إدماج مت  
 بــاخلطط املدرجــة العمــل حمــاور مــن وهامــاً أساســياً حمــوراً الريفيــة املــرأة تنميــة وتعتــرب
 يف وكــذلك ٢٠٠٢/٢٠٠٧ خطــة يف بوضــوح بــدت والــيت للتنميــة اخلمــسية القوميــة
 .٢٠٠٧/٢٠١٢ خطة

 حيـدد  للمـرأة  القـومي  اجمللـس  مـع  تعاون بروتوكول احمللية للتنمية الدولة وزارة عقدت  
 اســتخدام للمجلــس ويتــيح الريفيــة، املــرأة تطــوير جمــال يف املــشتركة األنــشطة جمــاالت
 .الريفية املرأة بتنمية املتعلقة السياسات حتقيق هبدف للوزارة التابعة العمل آليات كافة

 يف دورهـا  ودعـم  الريفيـة  املـرأة  لتنميـة  طموح برنامج بوضع للمرأة القومي اجمللس قام  
 القريـة  تنميـة  جهـاز  مثـل  املعنيـة  واجلهـات  الـوزارات  مـع  باملـشاركة  التنموية املشاركة
 مـن  والعديد هلا التابعة النسائية والنوادي االجتماعي التضامن ووزارة شروق وبرنامج
 خمتلــف يف الريفيــة بــاملرأة النــهوض الربنــامج هــذا تهدفاســ احلكوميــة غــري املنظمــات
 متناهيـة  املـشروعات  تـوفري  أمههـا  مـن  رئيـسية  حمـاور  عـدة  علـى  ارتكز و احلياة مناحي
 التوعيـة  مـع  ألسـرهن  املعـيالت  النـساء  وخاصـة  الفقـريات  للنساء للدخل املدرة الصغر

 .واالجتماعية السياسية باحلقوق املستمرة
 للنـهوض  اجلمهوريـة  أحنـاء  كـل  يف مبشروعات املدين اجملتمع منظمات من العديد تقوم  

 .الريفية باملرأة

ــام   ــس ق ــرأة القــومي اجملل ــد للم ــات مــن والعدي ــري املنظم ــة احلكوميــة غ  النــساء مبعاون
 الريفيـة  املـرأة  لـتمكني  الشخصية لتحقيق القومي الرقم بطاقات استخراج يف الريفيات

 .واالئتمان القروض علي احلصول فيها مبا كوميةاحل اخلدمات علي احلصول من
 

 التحديات - ١٤/١/٣
 مــستويات يف واضــحاً بينــهن االخــتالف يبــدو حيــث الريفيــات النــساء جتــانس عــدم  

 عليـه  يترتـب  مـا  وهـو  االقتصادي النشاط وطبيعة املتاحة واملوارد احمليطة والبيئة التعليم
 .اليومية حلياةا ومتطلبات االحتياجات نوعية يف التباين

 .املصري الريف يف النساء بني عالية األمية نسبة مازالت  
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 مـن  مرتفعـة  نـسبة  ووجـود  ،عام بوجه املصري الريف يف االقتصادي املستوى اخنفاض  
 .اجملتمع يف فقرا األكثر الشرحية ويشكلن ألسرهن املعيالت النساء

 حيـد  ممـا  الشخـصية  لتحقيـق  لقـومي ا الرقم بطاقات لديهن ليس الريفيات النساء اغلب  
 .خدمات من الدولة توفره ما علي أو العمل على حصوهلن فرص من

 
  املستقبلية الرؤية - ١٤/١/٤

 الريفيــات النــساء أن حيــث تقليديــة غــري خمتلفــة تنمويــة ومنــاهج مــداخل إىل التوصــل  
 جمموعـة  أو ةشـرحي  لكـل  خمتلفـة  مـداخل  إىل األمر حيتاج لذا متجانسة جمموعة ميثلن ال

 مـــستوي وحتـــسني الريفيـــة املـــرأة إنتاجيـــة زيـــادة هبـــدف وطبيعتـــها ظروفهـــا حـــسب
 .معيشتها

 وجهــت الــيت واحلاليــة الــسابقة التنمويــة واملــشاريع الريفيــة التنميــة بــرامج كافــة تقيــيم  
 أوجـه  علـي  التعـرف  وكـذا  وتعميمها الناجحة التجارب من واالستفادة الريفية للمرأة
 .اجلتهاومع القصور

 مــن املــرأة هبــا تقــوم الــيت التقليديــة الريفيــة الغذائيــة الــصناعات أســاليب و نظــم تطــوير  
 فـرك  - الزيتـون  زيـت  عـصارات  مثـل ( البـسيطة  املتطورة التكنولوجيا استخدام خالل
  .)اخل ...األلبان منتجات صناعة - الذرة

 حملـو  األهليـة  اجلمعيـات  و احلكوميـة  وغـري  احلكوميـة  املنظمـات  قبـل  مـن  اجلهود تعزيز  
 .هلن التعليمي باملستوى االرتقاء و لالرتفاع ذلك و الريفيات النساء أميه

 .الريف يف للنساء القومي الرقم بطاقات استخراج علي العمل من مزيد  
 

 املنـاطق  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ - ١٤/٢ 
 الريفيـة  التنميـة  يف املـشاركة  الرجـل،  مـع  التـساوي  أسـاس  علـى  هلـا،  تكفل لكي يةالريف

  :يف احلق خاص بوجه للمرأة تكفل و منها، واالستفادة
 املستويات مجيع على اإلمنائي التخطيط وتنفيذ وضع يف املشاركة - أ/١٤/٢ 

 الراهن الوضع - ١/أ/١٤/٢
 إىل يهـدف  الـذي  احملليـة  التنميـة  لـوزارة  لتـابع ا شـروق  برنـامج  يف الريفيـة  املرأة تساهم  

ــة ــة التنمي ــة خطــط وضــع يف املــستدامة الريفي ــذها احمللــى جمتمعهــا تنمي  بعــض يف وتنفي
 .الريفية املناطق
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 بــالتعيني التنفيذيــة احملليــة اجملــالس يف عــضو بــصفتها املــصري الريــف يف املــرأة تــشارك  
  .حمللي املستوى على التنمية خطط وضع يف باالنتخاب الشعبية احمللية واجملالس

 اجملتمــع تنميــة مجعيــات خاصــة األهليــة اجلمعيــات عــضوية يف متزايــد بــشكل تــشارك  
 .املرأة لشئون جلنة منها وبكل مصر قرى من قرية كل يف املتواجدة

 
 املبذولة اجلهود - ٢/أ/١٤/٢

 بــدورها املــرأة ةتوعيــ أجــل مــن املــدين واجملتمــع احلكوميــة املنظمــات جهــود تتكــاتف  
 .التنمية خطط وتنفيذ وضع يف املشاركة يف حقها و

 اخلمـسية  القوميـة  اخلطـة  لـربامج  التخطـيط  جهـود  يف مـرة  ألول الريفيـة  املرأة شاركت  
 احتياجاهتــا االعتبــار يف أخــذت الــيت ٢٠٠٧/٢٠١٢ واالقتــصادية االجتماعيــة للتنميــة
ــ نفــذه رائــد مــشروع خــالل مــن وذلــك الفعليــة  مــع بالتعــاون للمــرأة القــومي ساجملل
 لكــل مخــسية خطــة صــياغة خاللــه مــن مت UNFPA للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق
 مقتـرح  جمملـه  يف ليمثـل  حـده  علـي  حمافظـة  كـل  مـستوي  علـي  قـرى  عدة يضم مركز
 .باملرأة للنهوض القومية اخلطة

 أسـاليب  علي *الريفيات الرائدات لتدريب مستمر بربنامج للمرأة القومي اجمللس يقوم  
 و الريفيـات  الرائـدات  تقـوم  إذ جمتمعها بتنمية املشاركة يف حبقوقها الريفية املرأة توعية

 .الشاملة التنمية برامج يف وفعال اجيايب بدور الزراعيات املرشدات

 مـستوي  علـي  األهليـة  واملؤسـسات  للجمعيـات  إقليمي احتاد بكل للمرأة جلان أنشئت  
 للتنميـة  التخطـيط  عنـد  االعتبـار  يف املـرأة  شـئون  أخـذ  علـي  يـد بالتأك ختـتص  احملافظات

 كـل  تتابع حمافظة بكل النسائية للجمعيات نوعية احتادات هناك أن إىل باإلضافة احمللية
 .اجلهود هذه

 
 التحديات - ٣/أ/١٤/٢

 الـيت  اجملتمعيـة  التنميـة  جهـود  يف املـشاركة  عـن  وعزوفها أحيانا الريفية املرأة وعي عدم  
 .املناطق بعض يف ضعيفة زالتما

 .الريفية املرأة شرائح كافة إىل للوصول املبذولة اجلهود كفاية عدم  

 .للفالحني املعيشية األوضاع وتغيري االقتصادي الضغط  
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 املستقبلية الرؤية - ٤/أ/١٤/٢

ــوير ضــرورة   ــام تط ــة اإلدارة نظ ــق احمللي ــد لتحقي ــن مزي ــشاركة م ــرأة م ــى امل ــة عل  كاف
 وبعـض  للمرأة القومي اجمللس إليه يسعى ما وهو واملتابعة والتنفيذ التخطيط ياتمستو

 .املعنية األهلية اجلمعيات

 علـي  سـيتم  والـيت  - احملليـة  بـاإلدارة  يتعلـق  فيمـا  - اجلديدة الدستورية التعديالت متثل  
 التخطـيط  يف املرأة مشـاركة من مبزيد للدفع فرصة احمللية اإلدارة قانون تعديل أساسها
  .جملتمعها التنموي

 
 واخلــدمات والنــصائح املعلومــات ذلــك يف مبــا املالئمــة، الــصحية العنايــة تــسهيالت نيــل - ب/١٤/٢

 األسرة بتخطيط املتعلقة
 الراهن الوضع - ١/ب/١٤/٢

 مبقابـل  أو جمانـاً  الريفيـة  للمرأة املتكاملة الصحية اخلدمات بتقدمي املصرية احلكومة هتتم  
 ومراكـز  الـصحية  الوحـدات  خـالل  مـن  والنجـوع  القـرى  مـستوى  علـى  ذلكو رمزي
 .العامة واملستشفيات األسرة تنظيم

 األمومـة  رعايـة  مراكـز  خالل من احلمل فترة أثناء خاصة رعاية الريفيات النساء تتلقى  
 .مصر قرى كل يف املنتشرة والطفولة

ــشر   ــاطق يف األســرة تنظــيم وســائل اســتخدام ينت ــةالري املن  اخنفــاض إىل ذلــك وأدى في
 ،النـساء  بـني  املائـة  يف ٥٩ بنسبة الوسائل تلك استخدام يقدر كما اخلصوبة، معدالت
ــاع املالحــظ ومــن ــسبة ارتف ــاطق يف الن ــة املن ــصل حيــث البحــري بالوجــه الريفي  إىل ت
 وســائل اســتخدام نــسبة فيهــا تبلــغ الــيت احلــضرية املنــاطق بــذلك متعديــة املائــة يف ٦٦

ــ تنظــيم ــة يف ٦٤ إىل رةاألس ــسبة وأدىن ،املائ ــاطق يف تتركــز لالســتخدام ن ــة املن  الريفي
 .)١٤/١ رقم جدول( فقط املائة يف ٥٠ إىل تصل حيث القبلي بالوجه

 
 يف املـستمرة  بالتوعيـة  ختتص ريفيات رائدات أربع العربية مصر مجهورية قرى من قرية كل يف هناك * 

 مـن  تعيينـهم  يـتم  ،القريـة  يف التنمية وجهود االجتماعية حيوالنوا الزراعي واإلرشاد الصحة جماالت
 االجتماعيـة  والتـضامن  والزراعـة  الـصحة  وزارات قبل من النساء من القرية يف الطبيعية القيادات بني

 .التوايل علي احمللية والتنمية
  

 /طبيــب( الــوالدة قبــل الطــيب لإلشــراف خيــضعن الالئــي الريفيــات النــساء نــسبة زادت  
 عـام  يف املائـة  يف ١٥,٩ بــ  مقارنـة  ٢٠٠٣ عـام  يف املائـة  يف ٥٥,٦ إىل )مدربـة  ةممرض
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 مــن )الدايــة( قابلــة إشــراف حتــت تــتم الــيت الــوالدات نــسبة اخنفــضت كمــا ،١٩٩١
 .)١٤/٢ جدول( الفترة ذات يف املائة يف ٥,٦ إىل املائة يف ٧,٧

 مـــن الطـــيب شـــرافاإل حتـــت متـــت الـــيت الـــوالدات نـــسبة زيـــادة إىل البيانـــات تـــشري  
 )DHS 2005 :املصدر( ٢٠٠٥ عام املائة يف ٦٥,٨ إىل ٢٠٠٠ عام املائة يف ٤٨

 
 املبذولة اجلهود - ٢/ب/١٤/٢

 إىل التوجـه  بأمهيـة  والنجـوع  القـرى  يف الريفيـة  املـرأة  بتوعيـة  الصحيات الرائدات تقوم  
 والتوعيــة حالنــصائ تقــدمي إىل باإلضــافة اخلــدمات مــن واالســتفادة الــصحية الوحــدات

 .الوحدات هذه تقدمها اليت العامة الصحة مببادئ
 لتقـدمي  دورية بصفة والنجوع القرى جتوب )حكومية غري/حكومية( طبية قوافل هناك  

 .جماناً الريفية للمرأة الصحية اخلدمات
 اإلعــالم أجهــزة خــالل مــن مكثفــة إعالميــة بــرامج وبــث بإعــداد الــصحة وزارة تقــوم  

 الــصحية الوحــدات زيــارة أمهيــة علــى الريفيــة املــرأة وحــث الــصحية عيــةللتو املختلفــة
 .الريفيات للسيدات العامة الصحة على احلفاظ أجل من دورية بصفة

 
 التحديات - ٣/ب/١٤/٢

 يف يـؤدي  بـالريف  األسـرة  تنظـيم  مراكـز  و الـصحية  بالوحـدات  ذكـور  أطبـاء  توظيف  
  الوحدات هذه على التردد عن الريفيات النساء إحجام إىل األحيان من كثري

 بالريف الصحية الوحدات بعض يف الصحية اخلدمات مستوي تدين  
 

 املستقبلية الرؤية - ٤/ب/١٤/٢
 مبــستوي واالرتقــاء الريفيــة للمــرأة املتكاملــة الــصحية الرعايــة تطــوير و تــوفري اســتمرار  

 .األداء
ــصحة وزارة حــث   ــات تكليــف علــي ال ــساء مــن طبيب ــ الن ــصحية بالوحــدات لللعم  ال

 هـذه  علـى  للتـردد  الريفيـات  النـساء  لتـشجيع  الريفيـة  املنـاطق  يف األسرة تنظيم ومراكز
 .الوحدات

 األعــالم وســائل خــالل مــن الريفيــة املــرأة لــدي الــصحي الــوعي رفــع جهــود اســتمرار  
 .املرأة بشئون املعنية األجهزة من املقدمة التوعية وبرامج املختلفة
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 .“االجتماعي الضمان” برامج من مباشرة بصورة ستفادةاال - ج/١٤/٢
 الراهن الوضع - ١/ج/١٤/٢

 املختلفـة  االجتمـاعي  الـضمان  أنظمـة  مـن  سـابقة  عقـود  ومنـذ  الريفيات النساء تستفيد  
 النـــساء أعـــداد أن بـــل الرجـــل مثـــل مثلـــها لـــذلك املنظمـــة واللوائــــح للقـــوانني وفقـــاً

 .الرجال أعداد يفوق املستفيدات
 

 املبذولة اجلهود - ٢/ج/١٤/٢
 - االجتمـاعي  التضامن وزارة - ناصر بنك( املعنية احلكومية األجهزة جهود تتكاتف  

 وذلـك  )للمـرأة  القـومي  اجمللـس  - احملليـة  التنمية وزارة - االجتماعي التكافل صندوق
 واالجتماعية االقتصادية أوضاعها حتسني و الريفية باملرأة لالرتقاء

 اخلـــدمات لتقــدمي  العربيــة  مـــصر مجهوريــة  مــستوي  علـــى األهليــة  جلمعيــات ا تنتــشر   
 يف احمللـى  اجملتمـع  لتنميـة  مجعيـات  وجود إىل باإلضافة هذا ،الفقرية للمرأة واملساعدات

 .مصرية قرية كل

 مـع  باملـشاركة  باحملافظـات  التنفيذية األجهزة مع للمرأة القومي اجمللس جهود تتكاتف  
 غــري للــسيدات الشخــصية حتقيــق بطاقــات اســتخراج اجــل نمــ األهليــة اجلمعيــات
 الـيت  االجتمـاعي  والـضمان  االئتمـان  خـدمات  علـى  احلـصول  مـن  لتمكينهن القادرات
 .احلكومة توفرها

 
 التحديات - ٣/ج/١٤/٢

 .املتاحة اإلمكانيات و املوارد تفوق الفعلية االحتياجات مازالت  
ــازة عــدم   ــة ميثــل الشخــصية حتقيــق لبطاقــة يفيــاتالر النــساء مــن كــبرية نــسبة حي  عقب

 .املطلوبة اخلدمات على احلصول يف أساسية
 

 املستقبلية الرؤية - ٤/ج/١٤/٢
ــز   ــس دور تعزي ــومي اجملل ــرأة الق ــات للم ــة واجلمعي ــزة األهلي ــة واألجه ــن املعني  أجــل م

 احلـصول  مـن  لتمكينـها  مـصر  أرض علـي  امـرأة  لكل الشخصية حتقيق بطاقة استخراج
 .املتاحة اخلدمات علي

 .الريفي اجملتمع يف التوعية جهود من ملزيد األهلية اجلمعيات دور تعزيز  
 



CEDAW/C/EGY/7  
 

08-49826 99 
 

 مــا ذلـك  يف مبــا الرمسـي،  وغــري الرمسـي  والتعلـيم،  التــدريب، أنـواع  مجيــع علـى  احلـصول  - د/١٤/٢ 
 كافـة  فوائـد  علـى  أمـور،  مجلـة  يف كـذلك،  واحلـصول  الوظيفيـة،  األميـة  مبحـو  منـه  يتصل

 التقنية كفاءهتا زيادة لتحقق وذلك واإلرشادية، اجملتمعية اخلدمات
 الراهن الوضع- ١/د/١٤/٢

 التـدريب  أنـواع  مجيـع  إىل الوصـول  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  مـن  نوع أي هناك يوجد ال  
 .الدولة يف واملتاحة مستوياهتا كل علي والتعليم

 مـن  رئيـسية  حمـاور  عـدة  علـى  ترتكـز  مـصر  يف الريفيـة  املـرأة  لتنمية خاصة برامج هناك  
 لالنــدماج الالزمــة املهــارات و القــدرات إكــساهبا هبــدف الريفيــة املــرأة تــدريب أمههــا

 .الريفي اجملتمع يف املشاركة و

 ١٠ املـادة  انظـر ( الوظيفيـة  األميـة  وحمـو  األميـة  حمـو  إىل هتدف برامج على تركيز هناك  
  )احلايل التقرير من

ــة يف املتــسربات إدمــاج إىل هتــدف الــيت الواحــد فــصلال مــدارس أعــداد تتزايــد    العملي
 .)احلايل التقرير من ١٠ املادة انظر( الرمسية التعليمية

 
 املبذولة اجلهود- ٢/د/١٤/٢

 الفتـاة  حصول علي التأكيد إىل احلكومية وغري احلكومية املؤسسات من العديد تسعى  
 والكتابـة  القـراءة  وبرامج بالتدريب اوتزويده التعليم من الدستوري حقها علي الريفية

 .)احلايل التقرير من ١٠ املادة انظر( .معها تتالءم اليت املهمة والتقنيات
 اخلــدمات تقــدمي إىل تــسعي والــيت القــرى يف املــرأة ونــوادي املــرأة تنميــة مراكــز تنتــشر  

ــة ــة االجتماعي ــرأة وتوعي ــة امل ــشجيعها الريفي ــي وت ــشاركة عل ــة امل ــ اجملتمعي  تفادةواالس
 .املتاحة باخلدمات

 األميـة  وحمـو  والتوعيـة  االقتصادي التمكني أنشطة بني تربط طموحة مشروعات هناك  
  .واالقتصادي االجتماعي مبستواها النهوض علي الريفية املرأة لتشجيع

 املـشروعات  إدارة علي الريفية املرأة لتدريب مراكزا حديثا للمرأة القومي لساجمل أنشأ  
 بــرامج املراكــز وتقـدم  ،مــصر حمافظــات نـصف  مــن أكثــر يف مهاراهتـا  وتنميــة الـصغرية 
 القــدرات وأخــذ الــسائدة للظــروف طبقــا الــصغرية املــشروعات إدارة علــي التــدريب
 اســتخدام علــي والتأكيــد االعتبــار يف املتاحــة واملاديــة البيئيــة واإلمكانيــات البــشرية
 .احمللي للمجتمع واملالءمة املناسبة التقنيات
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 التحديات- ٣/د/١٤/٢
 إرسـال  عـن  الريفيـة  األسـر  وعـزوف  مـصر  قـرى  كـل  يف للفتيـات  مـدارس  تـوافر  عـدم   

 .)احلايل التقرير من ١٠ املادة انظر( املختلطة املدارس إىل بناهتن
 ألسـباب  األميـة  حمـو  وبـرامج  التدريبيـة  الـربامج  يف االخنـراط  عـن  الريفيـة  املـرأة  عزوف  

 .واجتماعية اقتصادية
 

 املستقبلية الرؤية- ٤/د/١٤/٢
 الــتمكني  إىل هتــدف مبــشروعات  وربطهــا األميــة وحمــو  التــدريب بــرامج  مــن مزيــد  

 .هبا لاللتحاق تشجيعها إىل يؤدي مما األسرة مبستوي واالرتقاء للمرأة االقتصادي
 يعالتـصن  جمـال  يف قـدراهتا  رفـع  و مهاراهتـا  لتنميـة  التـدريب  بـرامج  تطوير يف االستمرار  

 ،االقتـصادي  مبـستواها  االرتقـاء  هبـدف  ذلك و املناسبة التكنولوجيا على القائم الريفي
 مراكـز  مـن  وغريهـا  املنتجـة  األسـر  ومراكـز  املرأة مهارات تنمية مراكز من واالستفادة
  .التدريب

ــة برامـــج مــن مزيــد   ـــرأة توعي ــة امل ــرامج يف االخنــراط بأمهي ــيم و التــدريب ب  نظــراً التعل
 .اجملدي العائده

 
 اقتـصادية  فـرص  علـى  احلـصول  أجـل  مـن  والتعاونيـات  الذاتيـة  املـساعدة  مجاعات تنظيم - هـ/١٤/٢

 اخلاص حلساهبن العمل أو الغري لدى العمل طريق عن متكافئة
 الراهن الوضع - ١/هـ/١٤/٢

 منــذ يــؤمن الــذي املــصري اجملتمــع هبــا يتميــز الــيت املوروثــات و التقاليــد و العــادات إن  
ــدم ــل الق ــاون و بالتكاف ــذي التع ــسود ال ــات يف ي ــة اجملتمع ــساعد الريفي ــى ي ــيم عل  تنظ

 بكفــاءة هــذه وتــتم الريفيــة املــرأة فيهــا تــشارك رمسيــة غــري الذاتيــة للمــساعدة مجعيــات
  .السنني مدي علي شديدة

 تتـاح  كمـا  حمـدودة  بنـسبة  ذلـك  كـان  وإن الرمسية التعاونية اجلمعيات يف املرأة تشارك  
 .الظروف حسب اخلاص حلساهبا أو الغري لدي عمل على احلصول فرص هلا

 
 املبذولة اجلهود - ٢/هـ/١٤/٢

 اجــل ومــن الذاتيــة املــساعدة مجاعــات تنظــيم يف كــبري بــدور األهليــة اجلمعيــات تقــوم  
 .اخلدمات و الالزمة العمل فرص على الريفية املرأة حصول



CEDAW/C/EGY/7  
 

08-49826 101 
 

 التحديات - ٣/هـ/١٤/٢

 .الرمسية التعاونية اجلمعيات يف املشاركات اءالنس أعداد قلة  
 

 املستقبلية الرؤية - ٤/هـ/١٤/٢

 املـرأة  وتـشجيع  الريفية املناطق مجيع يف انتشارها علي والعمل التعاونيات جهود تعزيز  
 .فيها املشاركة علي

 
 اجملتمعية األنشطة مجيع يف املشاركة - و/١٤/٢
 الراهن الوضع- ١/و/١٤/٢

 لالرتبـاط  ذلـك  و احلضر يف املرأة مشاركة تفوق االنتخابات يف الريفية املرأة كةمشار  
 .باملرشحني والقبلي العائلي

 .السياسية األحزاب يف املرأة أمانات و األهلية اجلمعيات يف الريفيات النساء تنخرط  

ــشارك    بنــسبة كذلــ كــان وإن احملليــة والــشعبية التنفيذيــة اجملــالس يف الريفيــة املــرأة ت
  .حمدودة

 عليهــا تقــوم والــيت قريــة كــل يف املوجــودة النــسائية النــوادي يف الريفيــة املــرأة تــشارك  
 .االجتماعي التضامن وزارة

 تقـوم  والـيت  احملافظـات  مجيـع  يف املنتـشرة  الثقافـة  قـصور  أنشطة يف الريفية املرأة تشارك  
  .الثقافة وزارة عليها

 املبذولة اجلهود- ٢/و/١٤/٢
 التـــضامن ووزارة شـــروق برنــامج  خـــالل مــن  املعنيـــة احلكوميــة  املؤســـسات تتعــاون   

 املـرأة  تشجيع يف احلكومية غري واملؤسسات الثقافة ووزارة الزراعة ووزارة االجتماعي
 .)احلايل التقرير من ١٣ رقم املادة انظر( .اجملتمعية األنشطة يف للمشاركة الريفية

 
 التحديات- ٣/و/١٤/٢

 يف املـشاركة  عـن  بعيـدة  فقـرا  األكثـر  وخاصـة  الريفيات النساء من نسبة هناك ازالتم  
 .اجملتمعية األنشطة
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 املستقبلية الرؤية- ٤/و/١٤/٢

ــة للمــرأة االقتــصادي باملــستوى االرتفــاع   ــها الريفي  األنــشطة يف املــشاركة مــن لتمكين
 .املشاركة أمام عائقا االقتصادي املستوى اخنفاض يشكل حيث اجملتمعية

 
 والتكنولوجيـا  التـسويق  وتسهيالت الزراعية والقروض االئتمانات على احلصول فرصة - ز/١٤/٢ 

 وكـذلك  الزراعي واإلصالح األراضي إصالح مشاريع يف املعاملة يف واملساواة ،املناسبة
 الريفي التوطني مشاريع يف

 الراهن الوضع - ١/ز/١٤/٢
 جمـال  يف املـصري  الريـف  يف الرجـال  و للنـساء  متـساوية  فرصـاً  واللـوائح  القوانني توفر  

ــى احلــصول ــات عل ــروض االئتمان ــة والق ــسهيالت الزراعي ــسويق وت ــا الت  والتكنولوجي
 شــروط حبــسب الزراعــي واإلصــالح األراضــي إصــالح مــشاريع يف واملــساواة املناســبة

 .والنساء الرجال بني تفرق ال اليت املعنية املؤسسات
 والرجـال  النـساء  بـني  متييـز  أي هنـاك  يكـن  مل مـصر  يف حدثت اليت التوطني جتارب يف  

  .)النوبة أهايل توطني(
 بتنفيـــذ تقـــوم حـــىت التطوعيـــة اجلمعيـــات دعـــم علـــي للمـــرأة القـــومي اجمللـــس يعمـــل  

 احتياجـا  اجملتمـع  شـرائح  أكثـر  باعتبارهـا  املعيلة املرأة تديرهـا للدخـل مدرة مشروعات
 .االقتصادي التمكني جلهود

 
 املبذولة اجلهود - ٢/ز/١٤/٢

 الـرقم  بطاقـات  اسـتخراج  يف احلكوميـة  وغـري  احلكوميـة  بالدولة املعنية اجلهات تتعاون  
 االئتمـان  علـي  احلـصول  مـن  متكنـهن  والـيت  القـادرات  غـري  الريفيات للسيدات القومي

 .الرجل مثل مثلها والتسهيالت والقروض
 .ايلاحل التقرير من ٢/د/١٤/٢ املادة انظر  

 
 التحديات - ٣/ز/١٤/٢

ــرأة وعــي عــدم   ــة امل ــة باملعلومــات الريفي ــيت الالزم ــها ال  املؤســسات مــع للتعامــل تؤهل
 .اخلدمات علي حصوهلا دون حيول مما ،القروض مقدمة واجلهات
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 اإلعالـة  مـسئولية  عليـه  تقـع  الـذي  العائـل  أو الـزوج  علـي  اقتصاديا الريفية املرأة اعتماد  
 احلـصول  حمـاوالت  إىل يـدعوها  مـا  يوجـد  ال لـذا  ،اإلسـالمية  والـشريعة  القوانني حبكم
 .القروض أو االئتمان علي

 حـصوهلا  دون حتـول  عقبـة  الشخـصية  حتقيق بطاقة علي الريفية املرأة حصول عدم ميثل  
 .ذكرها السابق اخلدمات علي

 
 املستقبلية الرؤية - ٤/ز/١٤/٢

 .ووضعها حياهتا علي وأثره قتصادياال االستقالل جبدوى املرأة توعية  
 االئتمـان  علي احلصول بإجراءات الريفية املرأة توعية يف الريفيات الرائدات دور تعزيز  

 .اقتصاديا أنفسهن علي االعتماد علي وتشجيعهن ،اخل ...الزراعية والقروض

  الشخصية حتقيق بطاقات استخراج يف ومساندهتا املرأة توعية  
 

 واإلمـداد  واإلصـحاح  باإلسـكان  يتعلـق  فيمـا  والسـيما  مالئمـة،  معيـشية  بظـروف  تمتعال - ح/١٤/٢
 واالتصاالت والنقل واملاء بالكهرباء

 
 الراهن الوضع - ١/ح/١٤/٢

 كهربـاء  من واسع نطاق علي املصري الريف يف األساسية البنية املصرية احلكومة توفر  
ــل ــصاالت ونق ــستفيد ،اخل ...واالت ــرأة وت ــةالري امل ــن في ــذه م ــها اخلــدمات ه ــل مثل  مث
 تكـون  ال وقـد  الريفيـة  املنـاطق  أحنـاء  مجيع تغطي ال اخلدمات هذه كانت وان الرجل،
 .املناطق بعض يف املفروض املستوى علي

 .املائة يف ٩٨ بنسبة قرية ٤٦١٧ عدد الصاحلة الشرب مياه تغطي  

 .رمص قرى من املائة يف ٩٠ من أكثر إىل الكهرباء خطوط تصل  
 

 املبذولة اجلهود - ٢/ح/١٤/٢
 بالبنيـة  العالقـة  ذات املـشروعات  مـن  العديـد  بإقامـة  املعنيـة  احلكومية األجهزة تتكاتف  

 .املصري الريف يف لألسر املعيشية الظروف حتسني اجل من األساسية
 .الذاتية باجلهود جمتمعاهتم يف اخلدمات هذه توفري يف باملشاركة القرى أهايل يقوم  

 الـشرب  ميـاه  مـن  احملرومـة  القـرى  توابـع  لتغذيـة  القـومي  املـشروع  تنفيـذ  حاليـا  جاري  
 .)جنع/عزبة/كفر(
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 التحديات - ٣/ح/١٤/٢

 ،اخلـدمات  هبذه الريفية املناطق أحناء مجيع تغطية علي يساعد الذي التمويل توافر عدم  
 الـضئيلة  نيةالـسكا  التجمعات ذات - والكفور النجوع و القرى بعض هناك فمازالت

 .الصحي الصرف وخاصة اخلدمات نقص من تعاىن اليت
 

 املستقبلية الرؤية - ٤/ح/١٤/٢
 األساسـية  البنيــة  مـشروعات  السـتكمال  الالزمـة  املالية املوارد توفري زيادة علي العمـل  

  .عامة بصفة الريف يف
  .قرية ١٣٩٥ إىل الصحي الصرف خدمة توصيل ٢٠٠٧/٢٠٠٨ خالل خمطط  

 
 ١٤/١ رقم جدول

  ٢٠٠٠/٢٠٠٥ النساء بني األسرة تنظيم لوسائل احلايل االستخدام نسبة تطور  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ اجلهة

 ٪٦٤,٠ ٪٦٢,٧ احملافظات احلضرية
 ٪٦٦,٠ ٪٦٢,٤ الوجه البحري
 ٪٥٠,٠ ٪٤٥,١ الوجه القبلي

 
  .واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز :املصدر * 

  
 ١٤/٢ رقم جدول

 رعايـة  يـتلقني  الالئي السيدات ونسبة ،قابلة/طيب إشراف حتت متت اليت الوالدات نسبة  
 ٢٠٠٣-١٩٩١ الريف يف محل
 ٢٠٠٣ ١٩٩١ البيان

 ٪٥,٦ ٪٧,٧ والدات متت حتت إشراف قابلة
 ٪٥٥,٦ ٪١٥,٩ نساء يتلقني رعاية محل

 
  .املصرية لالستعالمات العامة اهليئة :املصدر * 
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 الرابــــــع ــزءاجلــــ
 التشريعات :عشر اخلامسة املادة  

 القانون أمام الرجل مع املساواة املرأة األطراف الدول متنح - ١٥/١ 

 :الراهن الوضع - ١٥/١/١
 بـنص  والرجل، املرأة بني القانون أمام املشروطة غري املطلقة املساواة مبدأ الدستور يقر  

 حبيـث  املساواة مبدأ كافلة التشريعات كافة تصدر دةاملا هذه ومبقتضى .منه ٤٠ املادة
 ويـتم  الدستورية بعدم عليه للطعن عرضه يكون ذلك خالف علي قانون أي صدر إذا

 .)٤ رقم ملحق( .إلغاؤه أو تعديله
 العليــا الدســتورية احملكمــة هيئــة وضــمن القــضاء منــصة علــي املــصرية املــرأة جتلــس  

 .مصر يف

 بـل  العكـس  أو الرجـل  دون املـرأة  علـي  تطبق مفاهيم علي تويحي قانون أي يوجـد ال  
 .سواسية اجلميع

 
 :املبذولة اجلهود - ١٥/١/٢

ــر ملحــق( اختــصاصاته حبــسب للمــرأة القــومي اجمللــس يقــوم    مبراجعــة )١ رقــم التقري
 كانـت  ما إذا وتعدل دستوريتها من والتأكد تصدر اليت والقوانني القوانني مشروعات

 تعـديل  مثـل  وتعديلـها  الـسابقة  القـوانني  مراجعـة  إىل باإلضـافة  هذا ،كذل خالف علي
 مـن  املتزوجـة  املـصرية  املـرأة  ليمـنح  )٢٠٠٤ لـسنـة  ١٥٤ رقـم  القانون( اجلنسية قانون
 مـا  وهـو  األوالد جلنـسية  بالنـسبة  مطلق بشكل الرجل مع متساوية حقوقا مصري غري
 انظـر ( .)٧ رقـم  ملحـق ( املـصريات  أبنـاء  مـن  آلالف املـصرية  اجلنـسية  إعطاء إىل أدي
 يف بالتحفظـات  اخلاصـة  ٣٢٧ ،٣٢٦ رقـم  اللجنـة  مالحظات علي بالرد اخلاص اجلزء
 .)التقرير مقدمة

ــديل مت   ــانون تع ــضرائب ق ــانون( ال ــم بالق ــسنة ٩١ رق ــل )٢٠٠٥ ل ــز أي ليزي ــني متيي  ب
 انونالقــ كــان حيــث العائليــة لألعبــاء اإلعفــاء حــدود حتديــد شــأن يف واملــرأة الرجــل
 العائــل هــو الرجــل أن أســاس علــي الــضريبية اإلعفــاءات بعــض مــن املــرأة حيــرم القــدمي
 )٧ رقم ملحق( .لألسرة

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للمرأة القومي اجمللس بني مشترك مشروع خالل من  
 ومرئــي مكتــوب( االســتعمال ســهل دليــل تــصميم مت األورويب االحتــاد مــن وبتمويــل
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 القانونيـة  املـرأة  حقــوق  عـن  )واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا تخدمامس ومسموع
 لغـة  الـدليل  هـذا  يـستخدم  اجلمهوريـة  أحناء كافة يف واسع نطاق علي جمانا توزيعه يتم

 .اجملتمع يف الشعبية ذوي الفنانون هبا يقوم حوارات صورة يف دارجة بسيطة

 فــروع خــالل مــن حقوقهــا ملعرفــة قانونيــة استــشارات علــي احلــصول املــرأة تــستطيع  
 هـذه  ومتـنح  اجلمهورية أحناء يف للمرأة القومي باجمللس ومتابعتها املرأة شكاوي مكتب
 .للمرأة جمانا اخلدمة

 مجعيـات  كانـت  سـواء  املدين اجملتمع منظمات مع للمرأة القومي اجمللس جهود تتضافر  
 .القانونية رأةامل حبقوق للتوعية وغريها احتادات أو نقابات أو أهلية

 
 :التحديات - ١٥/١/٣

 اخلاصــة املــواد مــن بعــض يف واملــرأة الرجــل بــني مييــز املــصري العقوبــات قــانون مــازال  
ــا جبــرائم ـــتراح اجمللـــس قــام ،الزن ـــاغة باق ــتم املــواد هــذه لتعــديل جديــدة صي ــا وي  حالي
 .العدل وزارة يف دراستها

 .الريفية املناطق يف خاصة فةوبص ،القانونية حبقوقها املرأة وعي قصور  

 علـي  يـؤثر  ممـا  اجملتمعيـة  بالثقافـة  اجملتمعـات  بعـض  يف القانون تنفيذ علي القائمون يتأثر  
 .استجابتهم مدي

 
 :املستقبلية الرؤية - ١٥/١/٤

 .القانونية حبقوقها املرأة توعية يف للمرأة القومي اجمللس جهود مواصلة  
 .القانونية حبقوقها املرأة لتوعية املدين اجملتمع مؤسسات هبا تقوم اليت اجلهود دعم  

 املـساواة  مبـدأ  وتطبيـق  حتقيـق  لـضمان  والتـشريعات  القـوانني  ومراجعـة  متابعة استمرار  
 .الدستوري
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 ونفس الرجل، ألهلية مماثلة قانونية أهلية املدنية، الشئون يف املرأة األطراف الدول متنح - ١٥/٢ 
 الرجـل  حلقـوق  مـساوية  حقوقا خاص، بوجه للمرأة، وتكفل هلية،األ تلك ممارسة فرص
 مراحـــل مجيـــع يف املـــساواة قـــدم علـــى وتعاملـــها املمتلكـــات، وإدارة العقـــود إبـــرام يف

 القضائية واهليئات احملاكم يف املتبعة اإلجراءات
  :الراهن الوضع - ١٥/٢/١

 هــذه ممارســة يف الفــرص ذات اوهلــ للرجــل مماثلــة قانونيــة بأهليــة املــصرية املــرأة تتمتــع  
ــة ــا األهلي ــع كم ــذات تتمت ــوق ب ــيت احلق ــع ال ــا يتمت ــرام يف الرجــل هب ــود إب  وإدارة العق

 أن حيـث  القـضائية  واهليئـات  احملـاكم  يف املتبعـة  اإلجـراءات  مراحل ومجيع ،املمتلكات
 .واإلناث الذكور بني تفرق ال لذلك املنظمة القوانني مجيع

 وبـدون  حريتـها  بكامـل  ممتلكاهتـا  يف وتتـصرف  مـستقلة  مالية بذمة املصرية املرأة تتمتع  
 .الرشد سن تبلغ عندما وصاية

 الفــرص بــنفس وتــستفيد الرجــل مــع املــساواة قــدم علــي احملاكـــم أمــام املــرأة تتعامــل  
 .الصدد هذا يف ضدها متيز أي يوجد وال القانونية واخلدمات

 
 هلـا  الـيت  اخلاصـة  الصكوك أنواع وسائر العقود مجيع اعتبار على األطراف الدول توافق - ١٥/٣ 

  والغية باطلة للمرأة القانونية األهلية تقييد يستهدف قانوين اثر
 تقييـد  يستهدف قانوين أثر هلا صكوك أو عقود أي العربية مصر مجهورية يف يوجد ال  

 .للمرأة القانونية األهلية
 

 حبركـة  املتـصل  بالقـانون  يتعلـق  فيمـا  احلقـوق  نفـس  واملـرأة  الرجل األطراف الدول متنح - ١٥/٤ 
 .وإقامتهم سكناهم حمل اختيار وحرية األشخاص

 :الراهن الوضع - ١٥/٤/١
 أن بعـد  األشـخاص  حبركـة  املتـصلة  بـالقوانني  يتعلـق  فيما احلقوق نفس مصر يف للمرأة  

 وقـت  يف سـارية  كانـت  والـيت  الزوجـة  سفر تقيد كانت اليت اإلجراءات بعض إلغاء مت
 يف العليــا الدســتورية احملكمــة حكــم بــصدور .الــزوج موافقــة تــستلزم وكانــت ســابق

 .الداخلية وزير قرار بإلغاء ٢٠٠٠ نوفمرب ٤
 ولكــن ،اإلقامـة  أو الـسكن  حمـل  اختيـار  حريــة تقيـد  إجـراءات  أو قـوانني  أي يوجـد  ال  

 )إناثـا  أو ذكـورا ( نـاء لألب جييـز  ال مبـا  اجملتمـع  هبـا  يلتـزم  الـيت  األسـرية  التقاليـد  من هناك
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 األســري للتــرابط نظــرا ،التعليـــم أو العمــل حــاالت يف إال ،األســرة عــن بعيــدا الــسكن
 .املصري اجملتمع يف القوي

 
 :العائلية واحلياة الزواج :عشر السادسة املادة  

 كافـة  يف املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  املناسـبة  التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ” - ١٦ 
 تـساوى  أسـاس  علـى  تـضمن،  خاص وبوجه األسرية، والعالقات بالزواج املتعلقة ألمورا

  :واملرأة الرجل
  :الراهن الوضع - ١٦/١ 

 والزوجـة  الـزوج  مـن  لكل والواجبات احلقوق أن حيث املادة هذه علي مصر حتفظت  
 الـيت  بالـصورة  املـساواة  إعمال إن بل ،متكافئة لكنها متطابقة غري كانت وإن مصر يف

 هبـا  تتمتع اليت املرأة حقوق من االنتقاص إىل يؤدي سـوف املادة بنود بعض يف جاءت
 .احلايل الوقت يف

 
 :يلي فيما تتلخص حقائق عدة هناك أن إال مصر حتفظ ومع  

 ،الـزواج  عقد يف احلق نفس علي تنص اليت )أ( للفقرة بالنسبة :ب ،أ للفقرتني بالنسبة   
 الـزواج  عقـد  عـدم  ويف الـزوج  اراختيـ  حريـة  يف احلـق  نفـس  علي وتنص )ب( والفقرة

 عقـد  ميكـن  وال .الـزوج  رفـض  أو قبـول  يف احلـق  للمـرأة  إن .الكامـل  احلر برضاها إال
 ،باحملكمـة  العقـد  ويفـسخ  بـاطال  يعتـرب  رضاها بدون عقده مت وإذا ،برضاها إال الزواج
 .ـيةلـ القب ةعـ الطبي ذات يـة احملل اجملتمعـات  يف املختلفة املمارسات بعض هناك تكون وقد
 .العقد فسخ سيتم حتماً القضاء إىل املرأة جلأت لو أنه إال

 وعنـد  الـزواج  أثنـاء  واملسئوليات احلقوق نفس” على تنص اليت ):ج( للفقرة بالنسبة   
 .“فسخه

ــا -   ــشريعة” وفق ــانون اإلســالمية لل ــإن املــصري والق  مكلــف الرجــل ف
 غــري وهــى الــزواج عقــد عنــد للزوجــة )شــبكه( وهديــة مهــر بتقــدمي
 لإلقامـة  لزوجيـة ا مـرتل  وتأثيث بتجهيز مكلف أنه كما بذلك مكلفة
 .هذا من بشيء مكلفة غري وهى

 الرجــل فــإن املــصري والقــانون اإلســالمية للــشريعة ”وفقــا أنــه كمــا -  
 مكلفــة غــري وهــى الزوجيــة اســتمرار طــوال عليهــا باإلنفــاق مكلــف
 .كبرياً كان مهما دخل هلا أو عاملة كانت لو حىت بذلك
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 مـؤخر ( املهـر  بـاقي  إليهـا  يـؤدى  بـأن  مكلف الرجل فإن الطالق عند -  
 نفقـة  هلـا  ويـدفع  الـزواج  مـدة  لطـول  وفقا حتدد متعة ونفقة )الصداق

 علـي  مـوازى  تكليـف  يقابلـه  وال الرجـل  علـى  تكليف وهذا عام ملدة
 .املرأة

 حــق ٢٠٠٠ ةلـسن  ١ رقـم  القـانون  صــدور ومنـذ  اآلن للمـرأة  أصـبح  -  
 رد نظــري الــضرر إثبــات علــي قــدرهتا عــدم حالــة يف )اخللــع( الطــالق
 أثنـاء  زوجتـه  بـصفتها  هلـا  وهبـها  قـد  كان أمالك أو عقار أي أو املهر

 احلقــوق كــل فلـها  الــضرر إثبـات  مقــدورها يف كـان  إذا أمــا ،الـزواج 
 .القضاء أمام ذلك ويكون القانون حسب كاملة عليها املنصوص

 النظـر  بغـض  كوالـدة  واملـسئوليات  احلقوق نفس” على تنص واليت )د( فقرةلل بالنسبة   
 جنـد  فإننـا  املصري للقانون وفقا هنا .“بأطفاهلا املتعلقة األمور يف الزوجيـة حالتهـا عن
 :يلي ما

 بعـد  األطفـال  خيـري  مث “عاما ١٥ سن حىت األطفال حضانة حق لألم -  
 .أوال األطفال صاحل يراعى احلالة هذه يف والقانون ذلك

 هـي  طاملـا  واألطفـال  املطلقة لألم مالئم مسكن بتوفري مكلف الرجل -  
 .احلاضنة

 .كاملة نفقة األوالد على باإلنفاق مكلف الرجل -  
 حبـضانة  قيامهـا  مقابـل  حاضنة نفقات للمرأة يدفع بأن مكلف الرجل -  

  .األوالد
 مـن  أي يف املـرأة  لـى ع التـزام  أي يوجـد  ال فإنه املصري للقانون وفقا -  

 .األمور تلك
 مـن  سـتنتقص  أهنـا  حيـث  عنـها  الـتحفظ  رفـع  يف نرغـب  ال بنـوداً  البنـود  هذه تعترب 
 والقــانون اإلســالمية الــشريعة ألن املــصري والقــانون اإلســالمية الــشريعة يف املــرأة حقــوق
 .وحده الرجل هبا يلزم مسئوليات عنها ويرفع ،للمرأة حقوقا يرتب املصري

 مـن  وبـشعور  حبريـة  تقـرر  أن يف احلقـوق  نفـس  علـي  تنص واليت :)هـ( للفقرة سبةبالن   
 املعلومـات  علـي  احلـصول  يف و وأخـر،  طفل إجناب بني والفترة أطفاهلا عدد املسؤولية
 مـن  كـال  أن جنـد  ...احلقـوق  هـذه  ممارسـة  مـن  بتمكينـها  الكفيلـة  والوسـائل  والتثقيف

 حياهتمـا  أمـور  مـن  آخـر  أمـر  أي تفـوق  اصةخ أمهية األطفال صاحل يوليان واألم األب



CEDAW/C/EGY/7
 

110 08-49826 
 

 باالتفـاق  الغالـب  يف يـتم  األطفال من حمدد عدد علي االتفاق وأن ،األحوال أغلب يف
 مـع  خاصـة  ،الـسليمة  التنـشئة  صـاحل  من ذلك بأن واالقتناع واملرأة الرجل من كل بني

 اجملـال  اهـذ  يف فيهـا  مرغـوب  غري ممارسات هناك مازال أنه إال التعليم مستويات زيادة
 التـشريعات  أو بالتـدابري  احلكومـة  تتـدخل  أن الـصعب  ومـن  واملرأة الرجل من كل من
 .ذلك تنظم اليت

 بالواليـة  يتعلـق  فيمـا  واملـسئوليات  احلقـوق  نفـس  على تنص واليت )و( للفقرة بالنسبة   
 الكامــل باإلنفــاق والقوامــة الواليــة مفهــوم يتعلــق .األطفــال علــى والوصــاية والقوامــة

 جنـد  وحـده  األب مـسئولية  هي االلتزامات هذه أن وحيث .واملادية املالية لتزاماتواال
 األم تكـون  األب وفـاة  حالـة  ويف ملتزمـا  كـان  طاملـا  لـألب  تـصبح  والقوامة الوالية أن
 الطـرف  وقـدرة  للعائلـة  اخلاصـة  الظـروف  حـسب  األب ناحية من اجلد أو الوصية هي
 .والرعاية اإلنفاق علي

 يف أبنائهـا  علـي  الواليـة  مـن  األم حتـرم  الـيت  املـشكالت  مـن  الكـثري  هنـاك  مازال أنه إال 
 مـن  الكـثري  وهنـاك  ،الطـرفني  كـال  مـن  والكراهيـة  بالعـداء  تتـسم  الـيت  الطـالق  حاالت
 املـسئولية  حتمـل  علـي  بقـدرهتا  إميانـا  لـألم  الوصـاية  عـن  يتنازلون اآلباء أن جند احلاالت

  .منها أنفسهم ويعفون وليةاملسئ لتتحمل أخري ناحية ومن ناحية من
 

  :املبذولة اجلهود - ١٦/٢ 
 مباشـرة  لألم والوالية القوامة بانتقال للمطالبة جهات عدة بني مفاوضات حاليا جتري  

 حبقـوق  خيـل  ال مبـا  ١٦ املـادة  فقـرات  بعـض  عـن  الـتحفظ  وبرفـع  ،األب وفاة حالة يف
 .حاليا هبا تتمتع اليت املرأة
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 املرأة ضد العنف  
 العامـة  اجلمعيـة  عليه وافقت الذي التعريف املتحدة األمم يف عضوا بصفتها مصر تبىنت 

 كـل  وهـو  املـرأة  ضـد  العنـف  علـي  للقـضاء  العـاملي  اإلعـالن  يف ورد والذي ١٩٩٣ ديسمرب يف
 معانــاة أو أذى عنــه يــنجم أن حيتمــل أو عنــه يــنجم اجلــنس أســاس علــي قــائم عنيــف فعــل

 اإلكــراه أو الفعــل هــذا مثــل بــاقتراف التهديــد ذلــك يف مبــا للمــرأة نفــسية أو جــسدية
 .“اخلاصة أو العامـة احلـياة يف ذلك وقع سواء احلرية من التعسفي احلرمان أو

 احلقـوق  مـن  تعـسفي  حرمـان  أو نفـسي  أذى مـن  العنـف  مظـاهر  عـن  ينجم ملا بالنسبة 
 التعلـيم  حـق  مـن  املرأة حرمان مثل احلايل التقرير يف الصلة ذات املواد يف يعاجل سوف اإلنسانية

ــة مــن واحلرمــان .)١٠( رقــم املــادة يف ــسبة وهكــذا ،)١٢( رقــم املــادة يف الــصحية الرعاي  بالن
 العنـف  علـي  اجلـزء  هـذا  وسيقتـصر  .األخـرى  واإلنـسانية  القانونيـة  واحلقوق باحلريات يتعلق ملا

 .جسدي أذى عنه ينجم الذي
 

  :الراهن الوضع  
 أسـاس  علـي  متييـز  وال فـرق  ال القانون أمام متساوون طننياملوا أن علي الدستور ينص  

 القـــوانني وتكفـــل ،)٤ رقـــم ملحـــق( .اخل ...الـــدين أو اللـــون أو العقيـــدة أو اجلـــنس
  .احلقوق هذه للدستور املكملة

 يعاقـب  والذي أشكاله بكافة العنف من املرأة حلماية نصوصا العقوبات قانون يتضمن  
 الــسجن إىل يــصل االغتــصاب أو اخلطــف حالــة ويف شــهر ملــدة بــاحلبس القــانون عليــه
 يف العقوبـة  مـن  املغتـصب  تعفـي  كانـت  واليت ٢٩١ املادة إلغاء ومت ،اإلعدام أو املشدد
  .العقوبة من املغتصب إعفاء جييز ال حاليا فالقانون .عليها اجملين من زواجه حالة

 يتبـع  حكوميـة  غري سةمؤس وهو ٢٠٠٤ عام يف اإلنسان حلقوق قومي جملس إنشاء مت  
 حبقـوق  اخلاصـة  التـشريعات  تطبيـق  مـدي  متابعـة  مهمتـه  ،املصري للربملان الثانية الغرفة

 حقـوق  ومنـها  اإلنـسان  وحقـوق  تتعـارض  ممارسـات  ألي والتـصدي  مصر يف اإلنسان
 موجـودة  عديـدة  حكوميـة  غـري  أخـري  منظمـات  مـن  العديـد  إىل باإلضـافة  هذا ،املرأة
 .فترة منذ الساحة علي

 بالتـصدي  املعنيـة  احلكوميـة  غـري  و احلكومية اجلهات التزام للمرأة القومي اجمللس يتابع  
 وذلـك  القـوانني  بعـض  تعـديل  مـشروعات  اقتـراح  ويف أشكاله، بكل املرأة ضد للعنف
 عــام يف أنــشئ الــذي ،)Ombudsman( ومتابعتــها املــرأة شــكاوي مكتــب خــالل مــن

 احملافظـات  كل يف له فروعاً لتشمل جلهودا توسعت مث املركزي املستوى علي ٢٠٠١
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 شـكاوي  لتلقـي  جمانيـة  سـاخنة  تليفونيـة  خطـوط  بتخـصيص  املـرأة  شكاوي مكتب قام
 للمـرأة  القـومي  اجمللـس  قـام  إليـه  تصل اليت الشكاوي واقع ومن .العنف ضحايا النساء
 .املعنية اجلهات إىل توصياته ورفع ،القوانني بعض لتعديل مشروع باقتراح

 
  :املبذولة هوداجل  

ــوم   ــد تق ــن العدي ــة املؤســسات م ــة البحثي ــة وغــري احلكومي ــة يف احلكومي ــإجراء الدول  ب
 يف األثـر  أكرب أيضا هلا كان ،املرأة ضد العنف ظاهرة حول ومسوح وحبوث دراسات
  .اجملتمع يف الظاهرة مواجهة

 األحكـام  وتنفيـذ  نهاع اإلبالغ يتم اليت العنف وقائع يف بالتحقيق الداخلية وزارة تقوم  
 .الصدد هذا يف الصادرة

 ،باحملـاكم  تنظـر  الـيت  احلـاالت  علـي  القـضائي  والتفتـيش  باإلشـراف  العـدل  وزارة تقوم  
 .دورية بصفة املرأة ضد بالعنف الصلة ذات القوانني وتعديل ومبراجعة

 توعيـة لل تنفيـذه  علـي  والقـائمني  القـانون  لرجـال  تدريبية دورات عقد دورية بصفة يتم  
 الـربامج  هـذه  وتـتم  ،أشـكاله  مجيـع  يف املـرأة  ضـد  العنـف  حاالت مع التعامل بأساليب
 واملركــز ،الداخليــة ووزارة ،االجتمــاعي التــضامن ووزارة ،العـــدل وزارة يف التدريبيــة
 .واجلنائية االجتماعية للبحوث القومي

 عـام  للمـرأة  إلمنـائي ا املتحـدة  األمـم  صـندوق  مع بالتعاون للمرأة القومي اجمللس أصدر  
 كـامال  فصال يشمل االجتماعي النوع حسب املصنفة اإلحصاءات عن تقريرا ٢٠٠٣
 يف الظــاهرة هــذه ملواجهــة التخطــيط يف األثــر أكــرب لــه كــان ،املــرأة ضــد العنــف عــن

 .٢٠٠٦ عام يف حتديثه ومت ،اجملتمع

 الـصلة  ذات واننيالقـ  يف العقوبـات  تغلـيظ  يستهدف تعديال للمرأة القومي اجمللس أعد  
 .)احلايل التقرير من ٦ املادة انظر( .العدل وزارة إىل لرفعه املرأة ضد العنف بظاهرة

 يف ملموســة جبهــود املــدين اجملتمــع ومنظمــات احلكوميــة املؤســسات مــن العديــد تقــوم  
 ذات القـوانني  بتعـديل  واملطالبـة  ،التوعيـة  خــالل  مـن  املرأة ضد العنف ظاهرة مواجهة
 .الصلة

 علـي  االجتمـاعي  التـضامن  وزارة حـث  يف أساسياً دوراً للمرأة القومي للمجلس كان  
 .احملافظات بعض يف العنف ضحايا للنساء استضافة دور إنشاء
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 عـام  القومي املستوى علي والسكان الصحة وزارة أجرته الذي البحث نتائج أظهرت  
 إىل تـــــاناخل ممارســـــة نـــــسبة اخنفـــــاض )ســـــنة ١٨-١٠( ســـــن مـــــن لفئـــــة ٢٠٠٥
 يف املائـة  يف ٦٢,٧ الريفيـة  املـدارس  يف املائة يف ٤٣ احلضرية املدارس[ املائة يف ٥٠,٣
 .]املائة يف ٩,٢ اخلاصة احلضرية املدارس

 وانتـهاكا  العنـف  مظـاهر  مـن  مظهـرا  باعتبـاره  اإلنـاث  ختـان  ملناهضة قومية محلة هناك  
 إجــراء مــن واملمرضــني بــاءاألط مبنــع الــصحة وزيــر قــرار وصــدر األنثــى الطفلــة جلــسد
 ملحــق( .اإلنــاث ختــان عمليــة وجتــرمي لتحــرمي قــانون إعــداد وجــاري ،اخلتــان عمليــة
 .)٩ رقم

ــوم   ــس يق ــومي اجملل ــة الق ــة للطفول ــو واألموم ــع وه ــيس يتب ــس رئ ــوزراء جمل  مباشــرة ال
 عــام رأي خلــق يــستهدف قــومي برنــامج تنفيــذ خــالل مــن اخلتــان لظــاهرة بالتــصدي
 خاليـة  قريـة  ١٢٠ وإعـالن  والثقافيـة  االجتماعيـة  الـضغوط  من واحلد للظاهرة معارض

 اإلسـالمي  الـدين  رجـال  مـع  بالتعـاون  والقبلـي  البحـري  الوجه حمافظات يف اخلتان من
 .األهلية واجلمعيات واملسيحي

 املعونـة  هيئـة  مـع  بالتعاون واألمومة للطفولة القومي واجمللس للمرأة القومي اجمللس بدأ  
 صـوره  كـل  يف والطفولـة  املـرأة  ضـد  العنـف  ظـاهرة  ملواجهـة  كبريا مشروعاً األمريكية
 .وأشكاله

 
  :التحديات  

 إىل اللجـوء  وعـدم  أسـري  عنـف  مـن  لـه  يتعرضـن  عمـا  النـساء  مـن  الكثري إفصاح عدم  
 .شخصي موضوع األمر باعتبار العنف واقعة عن واإلبالغ الشرطة

 يف تفكــر أن دون املمارســات بعــض تتقبــل النــساء بعــض فمازالــت لــذاهتا املــرأة نظــرة  
 .الريف يف الثقايف الوعي فيها يقل اليت املناطق يف وخاصة الشكوى

ــت   ــاك مازال ــار بعــض هن ــادات الفرديــة واملمارســات الرجعيــة األفك  يف الــسلبية والع
 .اجملتمع

 واملــواد لألفــالم تعــزي ســلوكية لتغــيريات نتيجــة العنــف حــوادث معــدالت يف زيــادة  
 .تقليدها يف املصرية السينما بدأت واليت األجنبية إلعالميةا

 
  :املستقبلية الرؤية  

 .اإلنسانية حبقوقها للمرأة التوعية برامج تكثيف  
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 .األجنبية األفالم تعرضها اليت العنف ملظاهر املواكبة السلوكية للمتغريات التصدي  

 تعــاجل والــيت االجتمــاعي النــوع حبــسب املــصنفة واإلحــصاءات الدراســات يف التوســع  
 .املرأة ضد العنف ظاهرة

 .العنف ضحايا للنساء االستضافة دور وتطوير إنشاء يف التوسع  

 بعـض  يف اإلعـدام  إىل عقوبتـها  تـصل  والـيت  االغتـصاب  جلـرائم  للتصدي أسلوب إجياد  
 .رادعة غري مازالت ذلك من وبالرغم احلايل الوقت يف احلاالت

 تلقـى  عنـد  املـرأة  ضـد  التمييز عدم علي للتأكيد الشرطة أجهزة يف العاملني أداء متابعة  
 .االحتجاز مراكز يف التحقيقات وأماكن الشكاوى
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