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تقرير مصر الدوري الثاين إىل الرابع املوحد بشأن تنفيذ العهد الـدويل            
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  مقدمة    
القتـصادية واالجتماعيـة    االعهد الدويل اخلاص باحلقوق      من   ١٧عمالً بنص املادة      -١

ذلك حكام  ألادية الصادرة عن اللجنة الدولية واملنشأة نفاذاً        والثقافية، والتزاماً باخلطوط اإلرش   
الذي سـوف يتـضمن    و املوحد الرابعالثاين إىل، تتشرف مصر برفع تقريرها الدوري  العهد

  :األجزاء الثالثة التالية
  .القواعد العامة حلماية واحترام مبادئ حقوق اإلنسان يف مصر  -  األول  
  .حقوق واحلريات وفقاً لترتيبها يف مواد العهدالتناول املوضوعي لل  -  الثاين  
الرد على التوصيات الصادرة عن اللجنة حول مناقـشة التقريـر األويل              -  الثالث  

  .ملصر، واستعراض نتائج اجلهود املصرية يف جمال احلقوق احملمية
وىف هذا اإلطار، وتأكيداً حلرص مصر على استمرارها يف التنفيذ الكامل والفعـال               -٢
تزاماهتا الدولية الناشئة عن انضمامها لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، فإهنا ترفع هـذا             الل

التقرير، مصحوباً باستعدادها الدائم للحوار املتواصل والبناء مع اللجنة والرد علـى كافـة              
  .االستفسارات املتعلقة بتنفيذ مصر ألحكام العهد

  متهيد    
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       العهد الدويل اخل   انضمت مصر إىل    -٣

       / آب ٤ مـصر يف     عليـه  وقعـت    والـيت ،  ١٩٨١ لـسنة    ٥٣٧بالقرار اجلمهوري رقم    
 مع األخذ يف االعتبار أحكام الشريعة اإلسالمية وعدم تعارضها معها، وقد            ١٩٦٧أغسطس  

اجلريدة الرمسية باللغة يف  العهدونشر أودعت مصر وثيقة التصديق مرفقاً هبا إعالناً هبذا املعىن،       
قانوناً من قوانني البالد طبقاً   أصبحه باعتبار١٩٨٢أبريل / نيسان٨ يف ١٤العربية بالعدد رقم 

  .  من الدستور١٥١للمادة 
 تـشرين   ١٨ يف   األويل قـدمت مـصر تقريرهـا         العهـد   من ١٧ للمادة   وإنفاذاً  -٤

 مبلحـق   ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين جنة يف   ، كما قامت مصر مبوافاة الل     ١٩٩٨نوفمرب  /الثاين
 وردت ملصر من اللجنة حول بعض       اليتخاص بالرد على قائمة املوضوعات واالستفسارات       

، وقد متت مناقشة التقرير يف الـدورة        الذي يتناوله هذا التقرير    الدويلاملسائل املتعلقة بالعهد    
  .٢٠٠٠مايو / أيار٣و ٢ بتاريخ ٢٦رقم 
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 مل يكشف عن العهد الدويلا الصدد أن التطبيق العملي ألحكام      وتوضح مصر يف هذ     -٥
  . وأحكام الشريعة اإلسالميةهختالف بني أحكامامثة تعارض أو 

وسـوف  املوحـد    الرابع   الثاين إىل تقرير  ال التقرير وهو     هذا أنإىل  كما تنوه مصر      -٦
 ويلألناقشة التقريـر ا   يتناول املعلومات واملستجدات احلاصلة يف الفترة الالحقة على تاريخ م         

شارة بشكل إل، تفادياً للتكرار وحرصاً على وقت اللجنة كما سيتم ا٢٠٠٠واحلاصلة يف عام 
مـم املتحـدة    أل سـبق ملـصر تقـدميها ل       موجز إىل التقارير واملعلومات ذات الصلة واليت      

  . العهد من ١٧الوكاالت املتخصصة عمالً بالفقرة الثالثة من املادة  أو
حصائيات الواردة مبنت هذا التقرير مـصدرها اجلهـات         إل مصر إىل أن ا    كما تشري   -٧

 ي املـصر  يحصاء والبنك املركز  إل للتعبئة العامة وا   يالوطنية املتخصصة وهى اجلهاز املركز    
شارة يف موضعها إن كانت     إل، وسيتم ا  )وهى منشورة وطنياً ودولياً بواسطة شبكة االنترنت      (

  . الف ذلكحصائيات خإلمصدر البيانات أو ا
كما يشار إىل إن التقرير مت إعداده باالشتراك مع الوزارات املعنية واجملالس الوطنيـة               -٨

املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان واليت تضم يف عضويتها ممثلني عن اجلمعيـات األهليـة               
ـ              - واجملتمع املدين  ع كما مت يف إطار اإلعداد للتقرير عقد لقاء مع عدد ممثلي منظمات اجملتم

 من ناحيـة احلـد      اليت يتناوهلا هذا التقرير   ة باحلقوق   املدين حيث أعربوا عن شواغلهم املتعلق     
 لألجور وبعض النصوص والقرارات املتعلقة حبق اإلضراب واملساواة بني الرجل واملرأة            األدىن

ـ            صحي يف قانوين العمل والعقوبات وأموال التأمينات االجتماعية وامللوثات البيئية والتامني ال
حتياجات اخلاصة وسنشري إىل اجلهـود      الوالضريبة العقارية وجودة التعليم وما يتعلق بذوي ا       

   .احلكومية املبذولة بشأن مواجهة هذه الشواغل يف تعليقنا على املواد املعنية كل يف موضعه

  حقوق اإلنسان يف مصر القواعد العامة حلماية واحترام مبادئ  - أوالً  

  اناألرض والسك  -ألف   

  رضألاملوقع وا    
سيا آفريقية وتشمل جزء من قارة      أل من القارة ا   ي الشرق تقع مصر يف الركن الشمايل      -٩

محر من الشرق، وتبلـغ مـساحة       ألبيض املتوسط من الشمال والبحر ا     ألوتطل على البحر ا   
  . ألف كيلو متر مربع٩٩٧,٧األرض 

  : يربعة أقسام هأ إىل وتنقسم جغرافياً  -١٠
  )كيلو متر مربع تقريباًألف  ٣٣(  والدلتا ومساحتها النيل يواد •
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  )لو متر مربع تقريباًيكألف  ٦٨٠(  الصحراء الغربية ومساحتها •
  ) كيلو متر مربع تقريباًألف  ٢٢٥(  تهاحالصحراء الشرقية ومسا •
  ) كيلو متر مربع تقريباًألف  ٦١(  شبه جزيرة سيناء ومساحتها •
وتبلغ املساحة احملصولية   .  مساحة مصر  ي ثلث وتبلغ مساحة األراضي الصحراء حوايل      -١١

يف  فـدان    ٢٧٧٣ بلغت مساحات األراضي املستصلحة   و .فدان ١٣٦٢٨ للمواسم الزراعية 
  .٢٠٠٦ وحىت ١٩٩٦الفترة من 

 منطقة  ٢٧) جيولوجية/صحراوية/أراضى رطبة /حبرية(وتبلغ عدد احملميات الطبيعية       -١٢
 يف املائة من إمجايل مساحة ١٥ بنسبة تقترب من   ألف كيلومتر مربع   ١٤٩مساحتها اإلمجالية   

  .اجلمهورية

  )٢٠٠٦ لعام يحصاء العشرإلطبقاً ل(السكان     
 )٦,٧( حيث كان عدد سـكان مـصر         ١٨٨٢بدأت التعدادات السكانية يف مصر عام         -١٣

 كل عشر سنوات    ١٩٦٦مليون نسمة وقد توالت التعدادات الدورية حيث بدأت منذ عام           
  . ٢٠٠٦خري عام أللشامل، وقد مت التعداد ابنظام احلصر ا

  )بالداخل واخلارج( عدد السكان إمجايل    
  ١٩٩٦ عام ٦١٤٩٢٩١٤ مقابل ٢٠٠٦ عام ٧٦٤٨٠٤٢٦

   عدد السكان بالداخلإمجايل    
       )نـاث إ  يف املائـة   ٤٨,٩ ذكور وبنـسبة      يف املائة  ٥١,١بنسبة  ( مليون   ٧٢,٥٨  

  ١٩٩٦ مليون عام ٥٩,٣١ مقابل ٢٠٠٦عام 

  عدد السكان باخلارج    
 يف  ٣,٥بنسبة   ( مليون ٢,١٨ مقابل ٢٠٠٦عام  )  يف املائة  ٥,١بنسبة  ( مليون   ٣,٩  

  ١٩٩٦عام ) املائة

  توزيع السكان    
   حضر يف املائة٤٢,٦  
   ريف يف املائة٥٧,٤  
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  معدل النمو السكاين    
 يف  ٢,٠٥ ىل إ ١٩٩٦-١٩٨٦ بني عـام      يف املائة  ٢,٠٨خنفاض معدل النمو من     ا  

  .٢٠٠٦-١٩٩٦بني عام املائة 

  سرةألمتوسط حجم ا    
  ٢٠٠٦ عام ٤,١٨إىل  ١٩٩٦ عام ٤,٦٥اخنفاض متوسط حجم األسرة من   

  الزواج    
ـ   ١٨كثر ذكور   أ سنة ف  ١٦ناث  إ(زيادة نسبة من مل يسبق هلم الزواج            )كثرأ سنة ف

ن إمجـايل   م يف املائة    ٢٩,٣٣إىل   ١٩٩٦ عدد السكان عام     مجايلإ من    يف املائة  ٢٦,٧١من  
  . ٢٠٠٦عدد السكان عام 

  حصائية عن خصائص السكانإلبعض املؤشرات ا    

  يعدد السكان حسب التوزيع العمر    

  الشرائح العمرية
   طبقاً لتعداداإلمجايل

  النسبة املئوية  ١٩٩٦عام 
 طبقاً اإلمجايل
 النسبة املئوية  ٢٠٠٦  لتعداد

  ٪١٤,١  ١٠٢٢٤٢٥٦  ٪١٥,٢٣  ٩٠٣٢٦٨٧  أقل من ست سنوات
  ٪٦,٩  ٥٠٤٣٢٤٧  ٪٩,١٩  ٥٤٤٨٨٠٧   سنة١٠ وحىت ٦من 
  ٪١٠,٧  ٧٧٩٦٣٨٦  ٪١٣,٢٦  ٧٨٦٤٠٠٢  سنة١٥ وحىت ١٠من 
  ٪٤٨,٢  ٣٤٩٨٣٠٤٥  ٪٤٦,١٣  ٢٧٣٦٠٣٢٠   سنة٤٥ وحىت ١٥ن م

  ٪١٣,٧  ٩٩٧٨٤٠٢  ٪١٠,٤٤  ٦١٩٤٩٧٨   سنة٦٠ وحىت ٤٥من 
  ٪٦,٢٧  ٤٥٥٣٦٩٤  ٪٥,٥٧  ٣٤١٢١٢٠  كثرأ سنة ف٦٠ من

   احلياة عند امليالدتوقع البقاء على قيد    
      ١٩٩٦ سـنة إنـاث يف عـام         ٦٩,٠سنة ذكور و  ٦٥,١زيادة متوسط العمر من       

  . ٢٠٠٧ سنة إناث يف عام ٧٤ سنة ذكور و٦٩,٥إىل 

  خصائص املسكن    
 ٢٠٠٦ يف املائة عام ٩٩,٣نسبة األسر املتصلة بالكهرباء  •

   ؛) ريف يف املائة٩٩ -  يف املائة حضر٩٩,٥(
  ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ٨٩,٩ملتصلة بالكهرباء  انسبة املباين •
  ٢٠٠٦ يف املائة عام ٩٥,٥نسبة األسر املتصلة باملياه  •

  ؛) ريف يف املائة٩٢,٩ -  يف املائة حضر٩٨,٨(
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  ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ٨١,١ املتصلة باملياه نسبة املباين •
  ٢٠٠٦ يف املائة عام ٥٠,٥ يسر املتصلة بالصرف الصحألنسبة ا •

  ؛) يف املائة ريف٢٤,٣ - ملائة حضر يف ا٨٢,٥(
  .٢٠٠٦م  يف املائة عا٢٨,٧ ي املتصلة بالصرف الصحنسبة املباين •

  احلالة التعليمية    
  )  سنوات فأكثر١٠(اخنفاض نسبة األمية  •

  ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٣٩,٣٦من 
  ؛٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٩,٣٣إىل 

  ) سنة١٨ ىلإ ٦من (تبلغ نسبة التسرب من التعليم  •
  ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ٤,٢٠التحق وتسرب 

  زيادة محلة املؤهالت أقل من املتوسطة •
   ١٩٩٦  يف املائة عام١٧,٦٥ بنسبة ٧٩١١٨١٧من 
  ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ١٩,٤٣ بنسبة ١١١٣٤٣٩٩إىل 

  زيادة محلة املؤهالت املتوسطة  •
  ١٩٩٦ يف املائة عام ١٦,٥٢ بنسبة ٧٤٠٨٢٩٦من 
   ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ٢٤,٩٢ بنسبة ١٤٢٨٣٥٤٦إىل 

  زيادة محلة املؤهالت فوق املتوسطة  •
   ١٩٩٦ يف املائة عام ٢٠٢ بنسبة ٩٠٤٢١٢من 
   ؛٢٠٠٦ يف املائة عام ٣,١٦ بنسبة ١٨٠٨٢٦٨ إىل

  زيادة محلة املؤهالت اجلامعية فأعلى  •
   ١٩٩٦ يف املائة عام ٥,٦٨ بنسبة ٢٥٤٧٩٩٥من 
   .٢٠٠٦م  يف املائة عا٩,٥٦ بنسبة ٥٤٧٦٧٠٤إىل 

  احلالة اجلسمانية    

  ١٩٩٦ يف املائة عام ٠,٤٨ بنسبة: ات اخلاصةج االحتيايذو •
   .٢٠٠٦ يف املائة عام ٠,٦٢
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  )باملئات(قوه العمل     
  ٢٠٠٦عام   ٢٠٠١عام       
  ١٧٧٦٧١  ١٥٢١٢٩  ذكور  عامل   سنة٦٤-١٥
  ٥١١١١  ٤٣٤٢٩  ناثإ    
  ٢٢٨٧٨٢  ١٩٣٣٩٥    ةاجلمل  
  ٪١٠,٦  ٪٢٢,٩    معدل البطالة  

  جنابيةاإلالصحة     
  ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٠عام     

  ٧٥  ٨٤  من  )لف مولودألكل (مهات ألاخنفاض معدل وفيات ا
  ٪٥٩,٢  ٪٥٦,١  من  زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة

  ٪٧٤  ٪٦١  من   مدربةييدأالوالدة على زيادة معدل 

  وفيات األطفال    
  ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٠عام     )لف مولودألكل (

  ٣٣  ٤٤  من  طفال الرضعألة وفيات ااخنفاض نسب
  ٤١  ٥٤  من   سنوات٥ أقل من طفالألاخنفاض نسبة وفيات ا

مثر تواصل جهود اخلدمات الصحية يف هذا اجملال حتقيق اخنفاض متتابع يف معـدل        أو  -١٤
 الوالدة لكل ألف    ي حالة لألطفال حديث   ١٦ - ٢٠٠٧وفيات األطفال فبلغت النسبة يف عام       

 لألطفال دون اخلامسة، مع اخنفاض معدل وفيـات         ٢٨طفال الرضع، و   لأل ٢٥ و يمولود ح 
  . حالة لكل مائة ألف مولود حي٥٥األمهات بسبب احلمل والوالدة إىل 

 حققته مـصر يف جمـال       يحصائية مقدار التطور الذ   إلويتضح من هذه املؤشرات ا      -١٥
 كمـا تـشري يف ذات        وضمان متتع كافة املواطنني هبا،     العهدنفاذ احلقوق حمل    إالعمل على   

 تواجهها مصر نتيجة الزيادة السكانية، وتعمـل      الوقت إىل حجم الصعوبات والتحديات اليت     
 تـستهدف   الطموحـة الـيت  اخلمسّيةمصر على مواجهة هذه الصعوبات من خالل اخلطط    

هداف املرجوة وذلك يف    أل مبا حيقق ا   مثل للموارد الوطنية وتعزيز التعاون الدويل     ألاالستخدام ا 
مت حتقيقه    املقرر هلا وسيتضمن التقرير بقدر من التفصيل اجلهود الوطنية وما          طار اجملال الزمين  إ

  . يف جمال احلقوق احملمية
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   للدولةياهليكل السياس  - باء  

 يساس املواطنة، ونظامها السياس   أ يقوم على    ي دميقراط يمصر دولة نظامها مجهور     -١٦
    اً لكل من التعديلني احلاصـلني علـى الدسـتور         طبق(ساس تعدد األحزاب السياسية     أعلى  
  .ي حزب سياس٢٢ن آلويوجد يف مصر ا) ٢٠٠٧ و١٩٨٠ يعام

  السلطة التنفيذية    
 يطبقاً للتعديل الدسـتور   (ه باالنتخاب احلر املباشر      ويتم اختيار  :رئيس اجلمهورية   -١٧

  .بلة للتجديدقا ، وفترة الرئاسة ست سنوات)٢٠٠٧، ٢٠٠٥ ي عام٧٦احلاصل على املادة 
ن من رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ونواهبم وتتوىل وضـع           وتتكو: احلكومة  -١٨

شراف على تنفيذها وفقاً للقوانني والقرارات اجلمهورية، وجيـوز         إلالسياسة العامة للدولة وا   
 ١٠جمللس الشعب سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء والوزراء أو نواهبما بناء على اقتراح               

 يف  ١٢٧طبقاً للتعديل احلاصـل علـى املـادة         (عضاء اجمللس   أغلبية  أعضاء بقرار يصدر ب   أ
   ٠)٢٠٠٧مارس /آذار
دارية تتمتع بالشخصية   إوهى احملافظات واملدن والقرى وهى وحدات        :دارة احمللية إلا  -١٩

 ١٦١ادة   احلاصل على امل   يطبقاً للتعديل الدستور  (االعتبارية وهلا جمالس شعبية حملية منتخبة       
  .  حمافظة٢٩إىل ومصر مقسمة حالياً ) ٢٠٠٧عام 

  السلطة التشريعية    
  :وتتكون من جملسني مها  -٢٠

ه باالنتخاب احلر املباشر كـل مخـس        ئ ويتم اختيار أعضا   :جملس الشعب   -١  
 أعـضاء  ١٠ دائرة انتخابية، ويتم تعيني عـدد      ٢٢٢ ميثلون   ٤٤٤سنوات ويتكون من عدد     

    ٢٠٠٩ لـسنة    ١٤٩ورية وأضيف للمجلس مبوجب القانون رقـم        بقرار من رئيس اجلمه   
 دائرة انتخابية خاصة وذلك دعماً وتشجيعاً       ٣٢ مقعد خمصصة للنساء وموزعة على       ٦٤عدد  

  .على مسامهة النساء يف احلياة النيابية
 دائـرة انتخابيـة     ٨٨ عضو ميثلون    ٢٦٤ يتكون من عدد     :جملس الشورى   -٢  

 بالتعيني كل ست سنوات، ويتم التجديد       ي باالنتخاب والثلث الباق    أعضاءه يويتم اختيار ثلث  
  .  كل ثالث سنواتيالنصف

  السلطة القضائية    
واحملكمة الدستورية العليـا وحتيـل   ) يدارإلالقضاء ا(وميثلها القضاء وجملس الدولة      -٢١

لقـوانني   التعديالت احلاصلة علـى ا تقريرها السابق وسنشري إىليف   ما ورد بشأهنم     مصر إىل 
   .)دال(ء األول يف اجلزاملتعلقة 
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  املؤشرات االقتصادية  -جيم   

   ومعدل النمواإلمجايلالناتج احمللى     

  اإلمجايلالناتج احمللى 
٢٠٠١/
٢٠٠٢  

٢٠٠٢/
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/
٢٠٠٥  

٢٠٠٥/
٢٠٠٦  

٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

 بتكلفة عوامـل    الناتج احمللى اإلمجايل  
  )مليار جنيه(اإلنتاج 

٤٥٦,٢  ٤٢٦,١  ٤٠٠,٤  ٣٨٠,٨  ٣٦٥,٨  ٣٥٤,٥  

  ٧,١  ٦,٨  ٥,١  ٤,٣  ٣,٠  ٣,٢  )يف املائة(معدل النمو 
 بسعر الـسوق    الناتج احمللى اإلمجايل  

  )مليار جنيه(
٤٨٦,٥  ٤٥٤,٣  ٤٢٧  ٤٠٦,٨  ٣٩٠,٧  ٣٨١,٧  

  ٧  ٦  ٩,٤  ٤,١  ٣,١  ٣,٢  )يف املائة(معدل النمو 

  .)ي املصريالصادرة عن البنك املركز  التقارير السنوية:مصدر البيانات(

  طور االستخدامات االستثمارية يف قطاعات اخلدمات االجتماعيةت    

طبقـاً  ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢/٢٠٠٣ (اخلمسّيةمات االستثمارية للخطة    ااالستخد    
  ٢٠٠٢ لسنة ٨٧للقانون رقم 

  )مليون جم(
  )يف املائة( اهليكل النسيب  اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ٨,١  ٣٦٢٨٨,٦  اإلسكان
  ٨,٦  ٣٨٦٢٤,٠  املرافق

  -  -  :التنمية البشرية واالجتماعية
  ٧,٢  ٣٢٣٥١,٩  التعليم
  ٣,٩  ١٧٣٣١,٤  الصحة

  ٣,٤  ١٥٥٩٦,٩  خدمات أخرى
  ٣١,٢  ١٤٠١٩٢,٨  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  

طبقـاً  ) ٢٠٠٢/٢٠٠٣ (اخلمـسّية خلطـة   ا  للعام األول من   مات االستثمارية ااالستخد    
  ٢٠٠٢ لسنة ٨٦للقانون رقم 

  )مليون جم(
  )يف املائة( اهليكل النسيب  اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ١١,٦  ٨٦٢٣,٥  اإلسكان
  ٨,٤  ٦٣٤٧,٠  املرافق

  -  -  :التنمية البشرية واالجتماعية
  ٥,٩  ٤٣٥٨,٢  التعليم
  ٣,٨  ٢٨٤٩,١  الصحة

  ٤,١  ٣٠٤١,٧  خدمات أخرى
  ٣٤,٠  ٢٥٢١٩,٥  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  
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طبقاً للقانون ) ٢٠٠٣/٢٠٠٤(ة  من اخلطة اخلمسّييناالستخدامات االستثمارية للعام الثا    
   ٢٠٠٣ لسنة ٩٧رقم 

  )مليون جم(
  )يف املائة( اهليكل النسيب  اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ١٠,٦  ٧٤٤٨,٠  اإلسكان
  ٨,٥  ٥٩٣١,٥  املرافق

  -  -  :التنمية البشرية واالجتماعية
  ٤,٨  ٣٣٧٣,٦  التعليم
  ٣,٦  ٢٤٩٨,٤  الصحة

  ٤,٤  ٣٠٥٧,٠  خدمات أخرى
  ٣١,٩  ٢٢٣٠٨,٥  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  

 ٩١طبقاً للقانون رقم    ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥( ّ اخلطة االستثمارية للعام الثالث من      االستخدامات    
  ٢٠٠٤لسنة 

  )مليون جم(
  )يف املائة( النسيباهليكل   اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ١,٥  ١٣٠٥,٣  اإلسكان
  ١٨,٦  ١٥٨١٦,٠  املرافق

  -  -  :التنمية البشرية واالجتماعية
  ٤,٢  ٣٥٨٠,١  التعليم
  ٣,٨  ٢٧٤٦,٥  الصحة

  ٨,٤  ٧١٠٣,٥  خدمات أخرى
  ٣٥,٩  ٣٠٥٥١,٤  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  

طبقاً للقـانون   ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦(ة  ّي االستثمارية للعام الرابع من اخلطة اخلمس      االستخدامات    
   ٢٠٠٥ لسنة ٩٦رقم 

  )مليون جم(
  )يف املائة( اهليكل النسيب  اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ٢,٠  ٢٨١٩٢,٣  اإلسكان
  ٢٢,٣  ٢٤٥٧,٨  املرافق

  -  -  :التنمية البشرية واالجتماعية
  ٣,٦  ٤٠١٤,٣  التعليم
  ٢,٥  ٢٧١٨,٢  الصحة

  ٥,٩  ٦٤٦٣,٠  خدمات أخرى
  ٣٦,٣  ٤٣ ٨٤٥,٦  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  
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طبقاً للقانون  ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(ة  االستخدامات االستثمارية للعام اخلامس من اخلطة اخلمسيّ          
   ٢٠٠٦ لسنة ٨٦رقم 

  )مليون جم(
  )يف املائة( اهليكل النسيب  اإلمجايل  قطاعات اخلدمات االجتماعية

  ١,٨  ٢٤٨٣,١  اإلسكان
  ٧,٩  ١٠٧٦١,٣  املرافق

  ٠,٧  ١٠١٠,٣  التأمني والضمان االجتماعي
  ١٨,٢  ٢٤٦٠٩,٥  اخلدمات واملنافع العامة

  ٣٦,٣  ١٧٨٤٥,٦  مجلة قطاعات اخلدمات االجتماعية  

-٢٠٠٧/٢٠٠٨( ة السادسة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة     اخلطة اخلمسيّ     
٢٠١١/٢٠١٢(  

ة لـى طبقـاً للخطـة اخلمـسيّ     نتاج والناتج احمل  إلقائمة متوسطات النمو لكل من ا       
  .٢٠٠٧ لسنة ١٠٠والصادرة بالقانون رقم ) ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨(

  :ةتضمنت اخلطة اخلمسّي  -٢٢
  ؛ يف املائة٨ مبتوسط سنوي  يف املائة٤٧,٥ يف هناية اخلطة بنسبة مجايلإلمنو الناتج احمللى ا •
  ؛ يف املائة٤٦,٥عدل نتاج يف هناية اخلطة مبإلمنو اإلنتاج احمللى بتكلفة عوامل ا •
  ؛ يف املائة٧,٩مبتوسط سنوي  •
 بالنسبة لبعض القطاعات االقتصادية ذات الصلة بـاحلقوق         ييل تضمنت اخلطة ما  و  -٢٣

  :العهد اليت يشملها
 )يف املائة (نسبة زيادة إمجايل الناتج احمللى )يف املائة (نتاج احمللىإلنسبة زيادة إمجايل ا القطاعات االقتصادية

  ١٧,٥ متوسط معدل النمو ١٢٤,٤  ١٧,١ متوسط معدل النمو  ١٢٠  يد والبناءالتشي
  ٧,٣ متوسط معدل النمو  ٤٢,١  ٦,٦ متوسط معدل النمو  ٣٧,٦  املياه

  ٩,١ متوسط معدل النمو  ٥٤,٤  ٨,٧ متوسط معدل النمو  ٥١,٦  الكهرباء
  ٩,١ متوسط معدل النمو  ٥٤,٦  ٨,٧ متوسط معدل النمو  ٥١,٩  التعليم
  ٨,٥ متوسط معدل النمو  ٥٠,٤  ٤,١ متوسط معدل النمو  ٢٢,٥  الصحة

  ٤,١ متوسط معدل النمو  ٢٢,٥  ٣,٧ متوسط معدل النمو  ٢٠ مينات االجتماعيةأالت

 التطور احلاصل على احلالة االقتصادية للـبالد  يوتشري املؤشرات االقتصادية إىل تنام      -٢٤
 التنميـة االقتـصادية     إسـتراتيجية  ة املوضوعة يف ضـوء    يف االلتزام بتطبيق اخلطط اخلمسيّ    

وتشري كذلك إىل مقدار النجاحات احملققـة يف معـدالت          ) ٢٠١٢-٢٠٠٢(واالجتماعية  
 اجيابياً علـى    آثاره انعكست   يمر الذ أل ا ، ويف جماالت اخلدمات االجتماعية    ياالقتصاد النمو
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 ومن خالل اخلطـط     الطبقات الفقرية، ويؤكد وفاء الدولة بالتزاماهتا يف ضوء املوارد املتاحة         
   .يحداث التنمية الشاملة للمجتمع املصرإلالطموحة 

  حلماية حقوق اإلنسان يف مصر اإلطار القانوين العامتطور   - دال  
استجابة للمتغريات املتالحقة على الساحة الوطنية يف كافـة اجملـاالت الـسياسية               -٢٥

حة الدولية يف جمال تعزيز املناخ      واالقتصادية واالجتماعية وتواصالً مع املستجدات على السا      
الدافع واحملفز لإلنفاذ الكامل والفعال للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وحرياتـه،             

صالحات إلجراء حزمة من اإأجريت يف مصر ثالثة تعديالت دستورية تستهدف يف جمموعها       
األول مبوجب االستفتاء   السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث أجرى التعديل الدستوري        

 مت مبقتضاه إضافة جملس نيايب ثاين هو جملس الشورى          ي والذ ١٩٨٠مايو/ أيار ٢٢احلاصل يف   
 على أساس تعدد األحزاب، وإقرار نظام سلطة الـصحافة، كمـا مت             يوقيام النظام السياس  

  جبعـل انتخـاب رئـيس      ٢٠٠٥مايو  /أيار باالستفتاء احلاصل يف      الثاين يالتعديل الدستور 
اجلمهورية باالقتراع املباشر بني أكثر من مرشح دعماً وترسيخاً للدميقراطية يف مصر، وصدر             

 حيث أجريت االنتخابات    ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٤بشأن تنظيم االنتخابات الرئاسية القانون رقم       
 ٣١ الثالث باالستفتاء احلاصل يف      ي، كما مت التعديل الدستور    ٢٠٠٥األوىل للرئاسة يف عام     

وىل ألرساء مبدأ املواطنة باملادة ا    إل مادة من الدستور     ٣٤ حيث مت تعديل     ٢٠٠٧ مارس/آذار
 مبا يسمح بتمثيل مناسب للمرأة وتعزيز الرقابة الربملانيـة علـى            منه وتعديل النظام االنتخايب   

األداء احلكومي وتعزيز الدور التشريعي جمللس الشورى وسلطات رئـيس جملـس الـوزراء              
  . شتراكيالة النظيفة وإلغاء نظام املدعى العام اوإضافة احلق يف البيئ

تطور اإلطار القانوين اهلادف إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مصر           إىل  وسنشري    -٢٦
  : تيةآلمن خالل اجلوانب ا يف ضوء التعديالت الدستورية سالفة الذكر

  ؛قليمية ملصر مبواثيق حقوق اإلنسانإلتواصل املسامهة الدولية وا  )أ(  
  ؛املستجدات التشريعية الوطنية  )ب(  
  ؛آليات العمل الوطنية الراعية لإلنفاذ الفعال ملواثيق حقوق اإلنسان  )ج(  
  . وسائل االنتصاف الوطنية الضامنة لإلنفاذ الفعال ملبادئ حقوق اإلنسان  )د(  

   اإلنساناملسامهة الدولية الفعالة ملصر باملواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق )أ(  
السابق ملصر أمام اللجنة وتـضيف      يف التقرير   حتيل مصر بشأن هذا البند إىل ما ورد           -٢٧

  :ي يغطيها التقرير وهاليتنضمت إليها مصر خالل الفترة ا إليها املواثيق اليت
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  على الصعيد الدويل

 بشأن احلد األدىن لسن االستخدام      ١٩٧٣) ١٣٨(العمل الدولية رقم    منظمة  اتفاقية   •
   ؛١٩٩٩ لسنة ٦٧القرار اجلمهوري رقم ب

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل       ١٩٩٩) ١٨٢(العمل الدولية رقم    منظمة  اتفاقية   •
  ؛٢٠٠٢ لسنة ٦٩األطفال، وقد انضمت مصر بالقرار اجلمهوري رقم 

املتعلـق   ٢٠٠٠لربوتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل واملعتمد عام         ا •
 بالقرار اجلمهوري    اإلباحية املواديف   فال واستغالل األطفال  وبغاء األط  األطفال   ببيع

   ؛٢٠٠٢ لسنة ١٠٤رقم 
 املتعلق باشتراك ٢٠٠٠ التفاقية حقوق الطفل واملعتمد عام        الثاين يالربوتوكول االختيار  •

  ؛٢٠٠٢ لسنة ١٠٥ يف املنازعات املسلحة بالقرار اجلمهوري رقم طفالألا
 ٢٩٤ رمية املنظمة عرب الوطنية بالقرار اجلمهوري رقـم       مم املتحدة ملكافحة اجل   ألاتفاقية ا  •

  ؛٢٠٠٣لسنة 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصـة النـساء واألطفـال،             •

 ٢٩٥قرار اجلمهوري رقـم     التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بال       املكمل
  ؛٢٠٠٢لسنة 

والبحـر واجلـو     عن طريـق الـرب    الربوتوكول اخلاص مبكافحة هتريب املهاجرين       •
 ٢٩٧هوري رقـم  ية بالقرار اجلم  نة املنظمة عرب الوط   ميالتفاقية مكافحة اجلر   واملكمل

  ؛٢٠٠٤لسنة 
   عـن  ي بشأن سحب الـتحفظ املـصر      ٢٠٠٤ لسنة   ١٤٥القرار اجلمهوري رقم     •

  ؛١٩٩٠ الطفل لعام  حقوق من اتفاقية٢١ و٢٠املادتني 
 بسحب حتفظ مصر على الفقرة الثانية من ٢٠٠٧ لسنة   ٢٤٩القرار اجلمهوري رقم     •

  ؛١٩٧٩يز ضد املرأة لعام التميمجيع أشكال  من اتفاقية القضاء على ٩ ةاملاد
 ٤٠٠عاقة بالقرار اجلمهـوري رقـم       إلشخاص ذوى ا  ألتفاقية الدولية حلماية ا   الا •

  . ٢٠٠٧ لسنة
  يقليمإلعلى الصعيد ا    

 ٣٣ بالقرار اجلمهوري رقـم      ١٩٩٠ حلقوق الطفل ورفاهيته لعام      امليثاق األفريقي  •
 ؛٢٠٠١لسنة 

  .٢٠٠٢ لسنة ١٣٣ رقم ي بالقرار اجلمهور٢٠٠٢اتفاقية منظمة املرأة العربية لعام  •
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طار وتنفيذاً للتعهدات وااللتزامات الطوعية ملصر واملقدمة للجمعية العامة   إلوىف هذا ا    -٢٨
 جملس حقوق اإلنسان، فقـد    مبناسبة ترشحها لعضوية   ٢٠٠٧أبريل  /نيسانمم املتحدة يف    ألل

 حلقوق اإلنـسان    عداد عدة اتفاقيات دولية وإقليمية ومنها امليثاق العريب       إشاركت مصر يف    
 كـل منـهما     ىفريقية حلقوق اإلنسان وقد قامت مصر بالتوقيع عل       ألوبروتوكول احملكمة ا  

  . جراءات الدستورية للتصديق واالنضمامإلوجارى أمتام ا
صل املسامهة املصرية الفعالة يف االنـضمام للمواثيـق الدوليـة           مما تقدم يتضح توا     -٢٩

ستمرار حرصـها علـى إضـفاء       اواإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان وهو األمر الذي يؤكد         
ويظهر سعيها الدؤوب علـى تقـنني هـذه املبـادئ            - الشرعية الدولية على هذه احلقوق    

الهلا االلتزام باحترام هذه احلقـوق      وتضمينها يف مواثيق دولية صرحية وواضحة يصاغ من خ        
ومحايتها وتنميتها ويسعى إىل إجياد اآلليات املناسبة حلماية ومراقبة إنفاذ هذه االتفاقيات على             

 باعتبـار أن    ، ويؤكد يف ذات الوقت إقرار هذه الشرعية على الصعيد الوطين          الصعيد الدويل 
من قوانني البالد الواجب االلتزام هبا، كما       االتفاقيات الدولية تعد بعد نشرها باجلريدة الرمسية        

التمييز ضد املرأة القضاء على مجيع أشكال  تفاقييتايؤكد سحب مصر لعدد من حتفظاهتا على 
الطفل إىل استمرار اجلهود الوطنية الرامية إىل املراجعة املتواصلة للبنيـة التـشريعية             حقوق  و

اللتزامات الدولية واالعتبارات الوطنية ملا سبق      الوطنية من أجل إحداث التوفيق واملواءمة بني ا       
  . ن أبدته مصر من حتفظات على هاتني االتفاقيتنيأ

نضمام مصر لعدد كبري من اتفاقيات منظمة       ا إىل   العهدكما يشار يف إطار موضوع        -٣٠
 تنظم معايري العمل الدولية، وكذلك اتفاقيات العمل العربيـة يف إطـار             العمل الدولية واليت  

  .عة الدول العربيةجام

  املستجدات التشريعية )ب(  
التقريـر بالنـشاط    هـذا   تسمت اجلهود الوطنية املصرية خالل الفترة اليت يغطيها         ا  -٣١

 علـى   ه انعكست آثار  ي والذ ي واالجتماع ي واالقتصاد يصالح السياس إلاملتسارع ملسرية ا  
ة، تأكيداً لتنفيـذ    يتشريعتحديث البنية ال  ل شهدت تطورات كثرية      اليت يساحة العمل التشريع  

جراء العديد من إمصر اللتزاماهتا التعاهدية الناشئة عن مواثيق حقوق اإلنسان، ونتج عن ذلك 
التعديالت على القوانني السارية أو استحداث تشريعات جديـدة أو استـصدار قـرارات              

 هذه اجلهـود  وتشمل. ليات الوطنيةآلن االنضمام لالتفاقيات الدولية أو إنشاء ا      أمجهورية بش 
  :التشريعية وفقاً ملدراج البنية التشريعية الوطنية ما يلي

  القوانني    

ـ       أ بش ٢٠٠٠ لسنة   ١القانون رقم    •  يف  ين تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاض
   ؛ طلب إهناء الزواج باخللعللمرأة جييز يحوال الشخصية، والذألمسائل ا
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يق يف بعض املنازعات اليت تكون  بشأن إنشاء جلان التوف٢٠٠٠ لسنة ٧القانون رقم    •
الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفاً فيها برئاسة رجال اهليئات القـضائية           

دارية قبل اللجوء إىل القضاء     إلاملتقاعدين لالستفادة من خرباهتم يف حسم املنازعات ا       
   ؛يعباء التقاضألختفيفاً 

   ؛كندريةسإلنشاء مكتبة اإن أ بش٢٠٠١ لستة ١القانون رقم  •
 لتيسري احلصول على املـسكن      ين التمويل العقار  أ بش ٢٠٠١ لسنة   ١٤٨القانون   •

   ؛للفئات حمدودة الدخل
 ١٩٥٦ لـسنة    ٣٩٦ بتعديل قانون السجون رقم      ٢٠٠١ لسنة   ١٥٢القانون رقم    •

نضباطية يف السجون املصرية، باعتبارها عقوبة بدنيـة        ابإلغاء عقوبة اجللد كعقوبة     
  ؛ الدولية حلقوق اإلنسانتتناىف مع املعايري

 تضمن جتـرمي    يموال والذ ألن مكافحة غسل ا   أ بش ٢٠٠٢ لسنة   ٨٠القانون رقم    •
موال املتحصلة من العديد من اجلرائم منها جرائم امللكية الفكرية واجلـرائم            ألغسل ا 

   ؛ات الدولية املنضمة هلا مصرياملنظمة املنصوص عليها باالتفاق
  ؛أن إصدار قانون محاية حقوق امللكية الفكرية بش٢٠٠٢ لسنة ٨٢القانون رقم  •
جاز تنوع النـشاط    أ يهلية والذ ألن اجلمعيات ا  أ بش ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤القانون رقم    •

   ؛والسماح للجمعيات واملؤسسات الدولية غري احلكومية مبمارسة نشاطها يف مصر
  ؛ بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال٢٠٠٢ لسنة ١٥٦القانون رقم  •
 بشأن انتخابات   ١٩٥١ لسنة   ١٨٩ بتعديل القانون رقم     ٢٠٠٣ لسنة   ٦  رقم القانون •

   ؛ بإلغاء شرط الذكورة مبا يسمح للنساء خبوض هذه االنتخاباتالتجاريةالغرف 
  ؛ بشأن تنظيم االتصاالت٢٠٠٣ لسنة ١٠القانون رقم  •
 أبـاح احلـق يف      ي بشأن إصدار قانون العمل والذ     ٢٠٠٣ لسنة   ١٢القانون رقم    •

  ؛يسلماإلضراب ال
 حلقوق اإلنسان وفقاً للمعـايري  ي بإنشاء اجمللس القوم٢٠٠٣ لسنة ٩٤القانون رقم   •

  ؛١٩٩٠الدولية املتعارف عليها مببادئ باريس والصادرة عام 
املؤبـدة  [ بشأن إلغاء عقوبة األشغال الشاقة بأنواعها        ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥القانون رقم    •

  ؛ وإلغاء حماكم أمن الدولة العليا]واملؤقتة
 بشأن إنشاء نظام حماكم األسـرة هبـدف تبـسيط           ٢٠٠٤ لسنة   ١٠انون رقم   الق •

  ؛اإلجراءات وحسم املنازعات األسرية يف آجال مناسبة صوناً لألسرة
   ؛ بشأن إنشاء صندوق نظام تأمني األسرة٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  •
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 تضمن السماح   ين تعديل قانون اجلنسية والذ    أ بش ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤القانون رقم    •
  ؛نح اجلنسية املصرية ألبناء األم املصرية املتزوجة من أجنيبمب

 بتعديل قانون العمد واملشايخ بإلغاء شرط الذكورة        ٢٠٠٤ لسنة   ١٤٢القانون رقم    •
  ؛مبا يسمح للنساء بشغل هذا املنصب

منح  صدار قانون تنمية املنشات الصغرية واملتضمن     إ ب ٢٠٠٤ لسنة   ١٤١ رقم   القانون •
وتـوفري   لية تنمية واملنشات الـصغرية ؤو للتنمية مسياالجتماعاالختصاص للصندوق  
لدفع هذه املنشآت وتيسري املشاركة هلا يف خطـط التنميـة           اً  التمويل واخلدمات دعم  

  ؛يساعد على زيادة فرص العمل وزيادة الدخول ورفع مستوى املعيشة البشرية مما
 بـشأن   ١٩٥٨سنة   ل ٣٧ بتعديل أحكام القانون رقم      ٢٠٠٥ لسنة   ٢القانون رقم    •

 تـضمن  يداب، والـذ آل ولتشجيع العلوم والفنون وايجوائز الدولة لإلنتاج الفكر 
  ؛إنشاء جوائز جديدة وزيادة قيمة اجلوائز املالية

 بشأن محاية املنافسة ومنع املمارسة االحتكارية دعمـاً         ٢٠٠٥ لسنة   ٣القانون رقم    •
  ؛للتنافسية والشفافية ومكافحة الفساد

     حـوال الشخـصية    أل من قـانون ا    ٢٠ بتعديل املادة    ٢٠٠٥ لسنة   ٤القانون رقم    •
   ؛قرار حق املرأة يف طلب التطليق خلعاًإ واخلاصة ب١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم 

نشاء هيئة تنمية صناعة    إ وب لكتروينإل بتنظيم التوقيع ا   ٢٠٠٥ لسنة   ١٥القانون رقم    •
قرار إالدولية احلديثة و  نشطة التجارية   ألتكنولوجيا املعلومات وذلك تلبية ملتطلبات ا     

   ؛لتجارية الوطنيةانشطة ألسبل نفاذها با
صالح النظام  إن الضرائب على الدخل واملتضمن      أ بش ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون رقم    •

 يعفـاء الشخـص   إل وتطبيق نظام الضريبة املوحدة على الدخل ورفع حد ا         الضرييب
جراءات خلدمة  إلوتبسيط ا عباء العائلية   ألعفاء املقرر ل  إلشخاص با ألواستفادة مجيع ا  
   ؛يالنشاط االقتصاد

 يف تلقى   ه بشأن محاية املستهلك واحلفاظ على حقوق      ٢٠٠٦ لسنة   ٦٧القانون رقم    •
   ؛اخلدمات والسلع وفقاً ملعايري اجلودة

 ٤٦حكام قانون السلطة القضائية رقم      أ بتعديل بعض    ٢٠٠٧ لسنة   ١٧القانون رقم    •
   ؛لقضائية ومنح املوازنة املستقلة للقضاءن دعم استقالل السلة اأ بش١٩٧٢لسنة 

 بتنظيم مباشرة   ١٩٥٦ لسنة   ٧٣ بتعديل القانون رقم     ٢٠٠٧ لسنة   ١٨القانون رقم    •
  ؛احلقوق السياسية

 ولية املدنيـة ؤ على املسيصدار قانون التامني اإلجبار إ ب ٢٠٠٧ لسنة   ٧٢ رقم   القانون •
   ؛الناشئة عن حوادث مركبات
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ن أ بـش ١٩٨١ لـسنة  ٥٢حكام القانون أ بتعديل ٢٠٠٧ لسنة   ١٥٤القانون رقم    •
   ؛ضرار التدخنيأالوقاية من 

   ؛ بشأن احلفاظ على حرمة أماكن العبادة٢٠٠٨ لسنة ١١٣القانون رقم  •
 بشأن جوائز   ١٩٥٨ لسنة   ٣٧ بتعديل القانون رقم     ٢٠٠٨ لسنة   ١١٧القانون رقم    •

 تضمن زيادة قيمة    يذداب، وال آل ولتشجيع العلوم والفنون وا    يالدولة لإلنتاج الفكر  
   ؛اجلوائز املالية

  ؛قتصاديةالصدار قانون احملاكم اإ ب٢٠٠٨ لسنة ١٢٠القانون رقم  •
  :تيةآلواملتضمن تعديل القوانني ا: ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦القانون  •

   ؛١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم  •
   ؛١٩٩٤ لسنة ١٤٣قانون األحوال املدنية رقم  •
   ؛قانون العقوبات •
دارية نفـاذاً   إللغاء اللجان ا  إ بتعديل قانون العمل ب    ٢٠٠٨ة   لسن ١٨٠القانون   •

   ؛للحكم الصادر من احملكمة الدستورية بعدم دستورية هذه اللجان
جملس ( بتقرير موازنة مستقلة للجهات القضائية ٢٠٠٨ لسنة ١٨٢القانون رقم    •

   ؛دعماً الستقالهلا)  هيئة قضايا الدولة- داريةإلالنيابة ا - الدولة
 وقـانون   يلغاء نظام املدعى العام االشتراك    إ ب ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٤ون رقم   القان •

طـار حزمـة    إتنظيم فرض احلراسة وقانون محاية القيم من العيب وذلـك يف            
   ؛ والقانوينيصالح االقتصادإلجراءات اهلادفة إىل اإلا

ن الضريبة على العقارات املبنية وذلـك يف   أ بش ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٦القانون رقم    •
ة القائمة وتوسـيع    يالحات االقتصادية، هبدف توحيد املعاملة الضريب     صإلطار ا إ

 أحناء البالد حتقيقـاً ملبـد     أ مجيع العقارات املبنية يف     ةنطاقها باشتماهلا على كاف   
   ؛ط الضريبة وحتصيلهابجراءات املتعلقة برإلاملساواة وتيسري ا

   ؛ رعاية املرضى النفسيني٢٠٠٩ لسنة ٧١القانون رقم  •
 مقعد إضايف للمرأة موزعة     ٦٤ بتخصيص عدد    ٢٠٠٩ لسنة   ١٤٩رقم  القانون   •

   . دائرة انتخابية٣٢على 
  القرارات اجلمهورية    

  :اليت يشملها العهدهورية هامة يف عدد من اجملاالت صدرت عدة قرارات مج  -٣٢

  ؛ جامعة خاصة١٩املوافقة على إنشاء عدد  •
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   ؛ اتفاقيات دولية يف جمال البيئة٣املوافقة على  •
   ؛ اتفاقية ثنائية دولية يف جمال التعاون الثقايف١١املوافقة على  •
ـ  شكال التعبري الثقـايف أاملوافقة على اتفاقية محاية وتعزيز تنوع    • متر ؤ املعتمـدة يف م

   ؛اليونيسيف
 كـانون   ٩تفاقية الدولية ملكافحـة الفـساد يف        ال ا ىلإاملوافقة على انضمام مصر      •

   ؛٢٠٠٣ديسمرب /األول
 هبدف تقدمي التمويل الالزم لشراء وحدة       يون التمويل العقار  ؤيئة العامة لش  نشاء اهل إ •

   ؛ من قيمتها يف املائة١٠سكنية مبقدم 
 لالسـتخدام   ينفاذ الفعل إلعلى لتنمية املوارد البشرية، للعمل على ا      ألنشاء اجمللس ا  إ •

   ؛مثل للموارد البشرية ووضع االستراتيجيات الالزمة خلطط وبرامج التنميةألا
   .إنشاء اهليئة القومية جلودة التعليم •
 حرص مصر علـى     ي والتنفيذ يوتعكس هذه اجلهود الوطنية على الصعيد التشريع        -٣٣

مواالة تنفيذ التزاماهتا الدولية فيما يتعلق باملواءمة بني التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية            
لوطنية املتخصصة للعمل على سرعة ليات اآلنشاء اإحلقوق اإلنسان املنضمة هلا مصر وكذلك   

  . العهدجناز ومتابعة وتنفيذ املهام اخلاصة بكفالة متتع املواطنني باحلقوق احملمية مبوجب إ

  قوق اإلنسانحلقليمية اإلآليات العمل الوطنية الراعية لإلنفاذ الفعال للمواثيق الدولية و  )ج(  
 املتخصصة يف جماالت حقـوق      حرصت مصر على إنشاء اآلليات الوطنية واحلكومية        -٣٤

اإلنسان وحرياته مبا يعكس حرص الدولة على تنفيذ التزاماهتا الدولية الناشئة عن االتفاقيـات              
الدولية املنضمة إليها وترسيخ جماالت عملها بإنشاء اآلليات اهلادفة لرصد وتعزيز العمل يف هذه              

وإدخال مـضامينها يف منظومـة      اجملاالت وإعداد اخلطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان         
  .احلياة اليومية للمواطنني كمنهاج عمل وأسلوب حياة ورؤية مستقبلية لصاحل البشرية مجعاء

كما متثل هذه املنظومة املتكاملة شبكة رصد وطنية واسعة االنتشار ومتنامية العـدد               -٣٥
ـ  يكـوم ثر مبا متلكه من صالحيات متعاظمة سواء على صعيد العمل احل          ألوفعالة ا   ي واألهل
 ويتيح ممارسة هذه اآلليـات الختـصاصها مراجعـة           والنقايب ي والصحف ي والقضائ والنيايب

مستمرة ألوضاع حقوق اإلنسان، ويعكس التزام الدولة باالستفادة من معطياهتا وتوصـياهتا            
ق توافر اإلرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة اجلهود الوطنية الرامية إلشاعة احترام حقـو             

وىف هذا الـسياق مت إنـشاء        .اإلنسان حتقيق الغايات النبيلة اليت يسعى إليها اجملتمع اإلنساين        
  :تيةآلليات الوطنية واحلكومية اآلا
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   حلقوق اإلنسانياجمللس القوم    
، وهو آلية ٢٠٠٣ لسنة  ٩٤ حلقوق اإلنسان مبوجب القانون      يمت إنشاء اجمللس القوم     -٣٦

قانون على ختويل اجمللس الصالحيات املقررة دولياً ملثـل هـذه           وطنية مستقلة، وقد نص ال    
، وقد نص القانون على دور اجمللس فيمـا         ١٩٩٠اجملالس عمالً مببادئ باريس الصادرة عام       

يتعلق بالشكاوى الواردة إليه وإلزام اجلهات احلكومية بالرد على اجمللس وتزويده باملعلومات            
 يرفع لرئيس اجلمهورية وكـل مـن اجمللـسني        يتقرير سنو املطلوبة، وألزمه القانون بإعداد     

  .النيابيني عن أوضاع حقوق اإلنسان يف مصر
 وهو أحد الشخصيات الدولية     وقد مت تشكيل اجمللس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غايل          -٣٧

         /آذاراملرموقة وكان يشغل منصب األمني العام لألمـم املتحـدة، وقـد أصـدر اجمللـس يف                  
 تقريره األول عن أوضاع حقوق اإلنسان يف مصر وقد تولت احلكومة الرد عليـه               ٢٠٠٥ مارس

 تضمنها التقرير كما أصـدر اجمللـس     مع التأكيد على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية اليت        
عالمياً وسياسياً، ويتم دراسة هـذه التقـارير        إتقاريره السنوية تباعاً حيث حظيت باهتمام كبري        

  .  تتوىل التعقيب عليها واالستفادة مبا يطرح فيها من مبادراتة اجلهات املختصة واليتمبعرف
فـراد  ألعداد اآلليات الالزمة لتلقى الشكاوى مـن ا       إلعب اجمللس دوراً كبرياً يف      و  -٣٨

 حدده قرار رئـيس جملـس       يجل الذ ألوتوجيهها للجهات املختصة ومتابعة الرد عليها يف ا       
 يصدرها اجمللس حتليالً نوعياً وعـددياً   ثون يوماً، وتتضمن التقارير اليت    الوزراء لذلك وهو ثال   

  .  الشكاوى وموقف الرد عليها من اجلهات احلكومية املختصةههبذ
وقد ساهم اجمللس مسامهة فعالة يف متابعة االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحملليات             -٣٩

 وتعيني مراقبني للعمليـة     اجملتمع املدين نشاء شبكات رصد بالتعاون مع منظمات       إمن خالل   
  . االنتخابية، وقد أصدر اجمللس تقارير عن نتائج هذه املتابعات

ويواصل اجمللس بعد إعادة تشكيلة يف دورته الثانية القيام مبهامه اليت نـص عليهـا                 -٤٠
يـة   نص القانون على تشكيلها من خالل أنـشطته الرام          اليت ةالقانون من خالل جلانه النوعي    

  . والدويلي واإلقليمداء دوره على الصعيد الوطينأإلعداد خططه املستقبلية لتعظيم 
 يريعـا ائه امل فقليمية املعنية بعد اسـتي    إلوقد نال اجمللس عضوية املنظمات الدولية وا        -٤١

  . املوضوعية املطلوبة لذلك

   للمرأةياجمللس القوم    
 ويعمل يف إطار دعم     ٢٠٠٠ لسنة   ٩٠تشكل اجمللس مبوجب القرار اجلمهوري رقم         -٤٢

 حتـول دون قيامهـا      اجلهود املصرية من أجل النهوض باملرأة ومواجهة كافة املعوقات اليت         
  : يبدورها يف اجملتمع وخيتص مبا يل
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اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية يف جمال تنمية شؤون املـرأة             •
 وإدماج جهودها يف برامج التنمية      يتماع واالج يومتكينها من أداء دورها االقتصاد    

  ؛الشاملة
  ؛ تواجههاوضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت اليت •
متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة يف جمال املرأة والتقدم مبا يكون لديـه مـن                •

  ؛مقترحات ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن
قوانني والقرارات املتعلقة باملرأة قبل عرضها على السلطة  يف مشروعات اليإبداء الرأ  •

املختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانني والقرارات الـيت تلـزم للنـهوض            
  ؛بأوضاع املرأة

  ؛ يف مجيع االتفاقيات املتعلقة باملرأةيإبداء الرأ •
  ؛ون املرأةؤمتثيل املرأة يف احملافل واملنظمات الدولية املعنية بش •
اء مركز توثيق جلمع املعلومات والبيانات والدراسات والبحوث املتعلقة بـاملرأة           إنش •

  ؛وإجراء البحوث والدراسات يف هذا اجملال
  ؛املرأة عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقاش والبحث يف املوضوعات اليت ختص •
  ؛تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور املرأة يف اجملتمع وحبقوقها وواجباهتا •
  ؛إصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف اجمللس واختصاصاته •
  . حييلها رئيس اجلمهورية للمجلساملوضوعات األخرى اليت •
 أجراها اجمللس إىل العديد من النتائج       وقد أسفرت اجلهود والدراسات والبحوث اليت       -٤٣

التـشريعية بإلغـاء     ملقترحات تنفيذها، كما استجاب املشرع للعديد من ا       يوالربامج اجلار 
 يالنصوص التشريعية املاسة مببدأ املساواة أو إصدار تشريعات جديدة لتيسري إجراءات التقاض           

إلغاء شرط الذكورة مـن قـانون       ( على املرأة، ومن أهم التعديالت التشريعية يف هذا اجملال        
رية ألبناء األم املصرية    وتقرير حق اجلنسية املص    -  وقانون العمد واملشايخ   - الغرف التجارية 

 يف مـسائل األحـوال   ي وإنشاء حماكم األسرة لتيسري إجراءات التقاض     -  املتزوجة من أجنيب  
  ). وإنشاء صندوق تأمني األسرة- الشخصية

   لألمومة والطفولةيجمللس القوما    
 وقد نص القرار على أن اجمللـس        ١٩٨٨ لسنة   ٥٤وجب القرار اجلمهوري    مبأنشئ    -٤٤
 يسري عليها، وله أن يتخذ مـا         تتوىل اقتراح السياسة العامة اليت      السلطة العليا اليت    هو يالقوم

  : قام من أجله، وله على األخص ما يأيتييراه الزماً من القرارات لتحقيق الغرض الذ
  ؛اقتراح السياسية العامة يف جمال الطفولة واألمومة •
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ر اخلطة العامـة للدولـة      وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة واألمومة يف إطا         •
تستهدف محاية الطفولة واألمومة يف خمتلف اجملاالت وبصفة خاصة يف جمال الرعاية            

  ؛االجتماعية واألسرية والصحة والتعليم والثقافة واإلعالم واحلماية االجتماعية
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة واخلطة القومية للطفولـة واألمومـة يف ضـوء        •

ملقدمة إليه من الوزارات واهليئات واجلهات املختلفة وإعطاء التوجيهـات          التقارير ا 
  ؛إلزالة العقبات

 مجع املعلومات واإلحصائيات والدراسات املتاحة يف اجملاالت املتعلقـة بالطفولـة           •
  ؛منهاة صل إليها وحتديد جماالت االستفاد توواألمومة وتقييم مؤشراهتا والنتائج اليت

 تساعد على االرتقاء مبستوى األداء يف تنفيـذ أنـشطة           ب اليت اقتراح برامج التدري   •
  ؛الطفولة واألمومة

 العام بشأن   ياقتراح الربامج الثقافية والتعليمية واإلعالمية املناسبة لتوعية وتعبئة الرأ         •
احتياجات الطفولة واألمومة ومشاكلهما وأساليب معاجلتها على أسـس علميـة           

  ؛سليمة
  ؛ الطفولة واألمومةوسيع حجمه وقاعدته يف جمايل وتيتشجيع النشاط التطوع •
 الطفولة واألمومـة    التعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمايل         •

  ؛ والدويليعلى املستوى اإلقليم
 يف االتفاقيات املتعلقة بالطفولة واألمومة واملشاركة يف تنفيذ اتفاقيـات           يإبداء الرأ  •

  ؛ تقدمها الدول واهليئات األجنبية ملصر يف هذا اجملالاملعونة واملساعدات اليت
ون املالية واإلداريـة والفنيـة دون       ؤإصدار القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بالش      •

ون العاملني بعـد أخـذ رأى    ؤالتقيد بالقواعد احلكومية وإصدار اللوائح املتعلقة بش      
   . للتنظيم واإلدارةياجلهاز املركز

ـ           وقد نص الق    -٤٥  يرار على أن تزود الوزارات واهليئات العامة ووحدات احلكـم احملل
والقطاع العام، اجمللس واألجهزة املعونة له بالبيانات والتقارير والبحوث اليت تتصل بأعمالـه             

       تطلب منها، وعليها أيضاً تزويد اجمللس واألجهزة املذكورة بتقـارير دوريـة بـشأن               واليت
  .لتنفيذ سياسة اجمللس وخططه وبراجمه اخلاصة بالطفولة واألمومةما اختذته من إجراءات 

كما نص على أن تكون قرارات اجمللس هنائية ونافذة، وعلـى مجيـع الـوزارات                 -٤٦
 ووحدات القطاع العام تنفيذ اخلطط واملـشروعات        يواهليئات العامة ووحدات احلكم احملل    

مومة، وذلك بالتعاون معه ومـع األجهـزة    يضعها اجمللس يف جمال الطفولة واأل      والربامج اليت 
  .املعاونة له
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 بإجراء البحـوث    ي والتطبيق يوقد قام اجمللس جبهود هامة على صعيد العمل البحث          -٤٧
مومة وقد جنحت جهوده يف حتجيم      ألالعلمية واملسوح االجتماعية لالهتمام بقضايا الطفولة وا      

      وصدور قـرار مبنـع إجرائهـا       ) ناثإلن ا ال خلتا (ظاهرة ختان اإلناث وبدأ احلملة القومية       
         احلاصـل علـى قـانون الطفـل        خريألإال لضرورة طبية كما قام اجمللس باقتراح التعديل ا        

ولية اجلنائية وسن الزواج بالنسبة للفتيات وجتـرمي        ؤ تضمن رفع سن املس    ي والذ ٢٠٠٨عام  
 قامت مصر   االتفاقيات الدولية اليت  فعال اجملرمة مبوجب    ألختان اإلناث وتقرير عقوبات عن ا     

  . مومةأل للطفولة واي النص على اجمللس القومهحكامأكما تضمنت . ليهاإباالنضمام 

   ون حقوق اإلنسان واملسائل االجتماعية واإلنسانية الدولية بوزارة اخلارجيةؤدارة شإ    
وط هبا إبراز ما يتم إجنازه      تصال الرمسية املن  التساقاً مع والية الوزارة باعتبارها قناة ا      او  -٤٨

 يف خمتلف الدوائر اإلقليمية والدولية، وإيقاناً بأمهية قضايا حقوق اإلنسان           على الصعيد الوطين  
نعكاسات ذات تأثري مباشر على صورة مـصر يف         ابأبعادها املتشابكة واملتداخلة ومبا هلا من       

ة متخصصة معنية مبتابعة قضايا     اخلارج، بادرت الوزارة يف بداية عقد التسعينات بإنشاء إدار        
وتتسع والية عمل هذه اإلدارة لتشمل املسائل االجتماعية واإلنسانية الدولية         . حقوق اإلنسان 

باإلضافة إىل اختصاصها األصيل يف متابعة كافة املوضوعات املعنية حبقوق اإلنسان اليت يـتم              
 شـكل إعالنـات أو قـرارات أو         طرحها يف احملافل الدولية واإلقليمية املختلفة وبلورهتا يف       

 عرض ألهم األنشطة والربامج واملـشروعات   يوفيما يل . اتفاقيات أو بروتوكوالت أو غريها    
  : تنفذها الوزارة هبدف دعم وتعزيز حقوق اإلنساناليت

 برامج تدريبيـة لـضباط      -ي  تنفذ الوزارة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائ        •
رجال القضاء واإلعالميني والـصحافيني هبـدف دعـم         الشرطة ووكالء النيابة و   

  ؛القدرات الوطنية املصرية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يف مصر
الوفاء بالتزامات مصر التعاهدية يف جمال حقوق اإلنسان عن طريـق املـشاركة يف               •

اجتماعات اللجنة الوزارية بوزارة العدل املعنية بإعداد تقارير مصر الدورية للجـان            
املتحدة التعاهدية، وكذلك التنسيق مع خمتلف الـوزارات املعنيـة واجملـالس       األمم  

  ؛القومية املتخصصة إلعداد هذه التقارير الدورية
املكونة مـن وزارات العـدل      (إنشاء آلية اللجنة االستشارية املعنية حبقوق اإلنسان         •

لوزارة لدراسـة    تعقد اجتماعاهتا دورياً با    واليت) واخلارجية والداخلية والنائب العام   
الردود على شكاوى حقوق اإلنسان وعلى استفسارات اآلليات الدولية املختلفـة           

جلان األمم املتحدة التعاهدية، آليات جلنة حقوق اإلنـسان         (املعنية حبقوق اإلنسان    
  ؛ حلقوق اإلنسانيفضالً عن إنشاء آلية تنسيق دائمة مع اجمللس القوم) املختلفة

، يادة السياسية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان املـصر         رفع توصيات حمددة للقي    •
  ؛وكذلك فيما يتعلق باقتراحات التعامل مع الدول األخرى يف جمال حقوق اإلنسان
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توظيف شبكة اتصاالت وزارة اخلارجية لنقل صورة إجنازات مـصر إىل الدسـتور        •
ة فضالً عـن     مبا يدعم برامج الدولة ويتيح هلا فرص التعاون مع اجلهات املاحن           الدويل

مد أجهزة الدولة والسفارات مبا تطلبه من معلومات، وبآخر تطورات املناقـشات            
  ؛على الساحة الدولية ذات الصلة بأنشطتها

 لرؤية  تقدمي مبادرات مصرية أمام حمافل حقوق اإلنسان الدولية حلشد التأييد الدويل           •
إلنسانية، واحلياد  مصر ملوضوعات حقوق اإلنسان القائمة على الدفاع عن املبادئ ا         

وقد اعتمدت جلنة حقوق    . والبعد عن االنتقالية والتسييس، ومحاية حقوق الشعوب      
 قراراً  - ٢٠٠٥أبريل  /نيسان يف دورهتا املنعقدة جبنيف يف       - اإلنسان بأغلبية ساحقة  

مصرياً حلماية املدنيني خالل الرتاعات املسلحة، وقد تضمن القرار تأكيـد اجملتمـع          
لتقيد بالتزامات القانون الدويل اإلنساين وقـانون حقـوق اإلنـسان،    الدويل على ا  

  ؛ومحاية املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة واخلاضعني لالحتالل األجنيب
  ؛ يف خمتلف احملافل الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسانيإعداد املوقف املصر •
داخل واخلـارج يف جمـال      تصال أساسية تربط بني ال    امواصلة دور الوزارة كحلقة      •

  ؛حقوق اإلنسان
  ؛الرد على الشكاوى اخلارجية اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان •
  ؛املسامهة يف إعداد تقارير مصر الدورية املعنية حبقوق اإلنسان •
ـ  يعداد العلم إل متخصصة حلقوق اإلنسان تتوىل ا     ة وحد إلنشاءعداد  إلا •  ي واهليكل

ر مبا يوفر قاعدة بيانات وإعداد الكوادر الفنية يف         للتعامل مع االلتزامات الدولية ملص    
  . هذا اجملال

  ون حقوق اإلنسان بوزارة العدلؤاإلدارة العامة لش    
  :  وختتص مبا يلي٢٠٠٢ لسنة ٣٠٨١مت إنشائها مبوجب قرار وزير العدل رقم   -٤٩

الدولية إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة املواثيق والقرارات والتوصيات واجلهود            •
  ؛واإلقليمية والقوانني والقرارات واألحكام القضائية املصرية املتعلقة حبقوق اإلنسان

متثيل الوزارة باللجان املعنية حبقوق اإلنـسان يف اجلهـات احلكوميـة والعلميـة               •
   ؛واألكادميية

املشاركة واإلعداد للجوانب القانونية املتعلقة بالتقارير الدورية ملصر أمام اللجـان            •
   ؛لتعاهدية باألمم املتحدة واللجان اإلقليمية حلقوق اإلنسانا

جراء البحوث والدراسات القانونية املتعلقة مبدى مواءمة التـشريعات والقـوانني           إ •
   ؛الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان
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   ؛ن فيما يطلب إليها خبصوص التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسايإبداء الرأ •
   ؛حكام قضائية متعلقة حبقوق اإلنسانأمتابعة ما يصدر من قوانني وقرارات  •
عداد الردود والتقارير القانونية حول االستفسارات واملعلومات املطلوبـة لألمـم           إ •

   ؛املتحدة وأجهزهتا املعنية أو اللجنة األفريقية أو اللجنة العربية حلقوق اإلنسان
ية باألمم املتحدة واملؤمترات والندوات واللجان الدولية       متثيل الوزارة باللجان التعاهد    •

أو اإلقليمية أو الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وإعداد الدراسات الالزمـة بتنفيـذ              
   ؛التوصيات الصادرة عنها

  ؛عقد وتنظيم املؤمترات والندوات العلمية والتخصصية يف جمال حقوق اإلنسان •
جال القضاء والعاملني اإلداريني بالتنـسيق مـع        عقد وتنظيم الدورات التدريبية لر     •

   ؛اهليئات واجلهات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية املعنية
 تصدر عن واليتمجع البيانات واإلحصاءات املتعلقة باجملاالت اخلاصة حبقوق اإلنسان   •

  .اجلهات احلكومية املتخصصة
ن مبوجب القرار اجلمهوري    وقد مت إنشاء منصب مساعد وزير العدل حلقوق اإلنسا          -٥٠

  .٢٠٠٣ لسنة ٢٣٣رقم 
كما مت تشكيل اللجنة الرئيسية باإلدارة العامة املشار إليها برئاسة مـساعد الـوزير         -٥١

لتتوىل باالشتراك مع اجلهات احلكومية املعنية إعداد التقارير الدولية ملصر أمام اآلليات الدولية             
  . واإلقليمية حلقوق اإلنسان

 لألمم املتحدة بعقد الدورات التدريبيـة       يإلدارة بالتعاون مع الربنامج اإلمنائ    وتقوم ا   -٥٢
لرجال القضاء والنيابة هبدف النشر والتوعية باملواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، كما            
قامت بإعداد موسوعة مصرية لكافة االتفاقيات الدولية واإلقليمية املنضمة هلا مصر والقوانني            

ارات املتعلقة باآلليات الوطنية وذلك تيسرياً على القضاة باعتبار أن هذه املواثيق قوانني             والقر
  .يمصرية عمالً بأحكام الدستور املصر

 الـيت  للسادة أعضاء اهليئات القضائية وخرباء حماكم األسـرة        بيان بالدورات التدريبية      
شروع دعم القدرات يف جمال     بالتعاون مع م   ون حقوق اإلنسان  ؤعقدهتا اإلدارة العامة لش   

   لألمم املتحدةيالتابع للربنامج اإلمنائ حقوق اإلنسان
   املتدربنيعدد  مدة الدورة  التاريخ  اجلهة  م
ــن   جملس الدولة  ١ ــانون األول ٢٨ إىل ٢١م / ك

  ٢٠٠٥ديسمرب 
  ١٨٩  ستة أيام

  ١٧٩  ستة أيام  ٢٠٠٦فرباير /شباط ٢٣ إىل ١٨ن م  هيئة النيابة اإلدارية  ٢
  ١٨٤  ستة أيام  ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٧ إىل ١٩من   يئة قضايا الدولةه  ٣
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  أبريل /نيسان ١٩ إىل ١٦من   النيابة العامة  ٤
  ٢٠٠٦مايو /أيار ١٠ و٩و

  ١٤١  ستة أيام

   للدورات التدريبيةياللقاء التقومي  ٥
 هيئة  - النيابة اإلدارية    -النيابة العامة   (

  )قضايا الدولة

  ١٣٥  يامأثالثة   ٢٠٠٦يونيه /حزيران ١٥ إىل ١٣من 

  السادة خرباء حماكم األسرة  ٦
  )يزةاجلمشال وجنوب القاهرة و(

  يونيه /حزيران ٢٨ إىل ٢٥من 
  ٢٠٠٦يوليه /متوز ١٧ و١٦و

  ١٨٠  ستة أيام

  ١٠٠٨       عدد املتدربنيإمجايل  

  اللجنة العليا حلقوق اإلنسان بوزارة الداخلية    
 بتشكيل جلنة عليـا حلقـوق       ٢٠٠١لسنة  ] ٢٢٥٦٢[صدر قرار وزير الداخلية رقم        -٥٣

  :ي حتددت مهامها فيما يلاإلنسان ميثل فيها كافة قيادات األجهزة األمنية والشرطية بالوزارة واليت
حبث الوسائل الكفيلة باحلفاظ على حقوق اإلنسان يف تعامل أجهزة الوزارة املختلفة            •

  ؛مع املواطنني واتصاهلا هبم
 على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لدى مجيـع         رصد أساليب وجوب احملافظة    •

  ؛العاملني بأجهزة الوزارة
 قد تعترض متتع اإلنسان بكافة حقوقه وحرياته األساسية         دراسة كافة املعوقات اليت    •

  ؛ووضع أفضل احللول املناسبة إلزالتها
حبث ما قد يثار بشأن حقوق اإلنسان بالبالد واختاذ اإلجراءات الالزمـة حياهلـا               •

  ؛ضع املقترحات املتصلة بدعم خطة الوزارة يف جمال محاية حقوق اإلنسانوو
هبدف تعميـق مفهـوم     )  الدورات التدريبية  -  املؤمترات - الندوات(اقتراح تنظيم    •

  ؛حقوق اإلنسان لدى ضباط وأفراد الوزارة
  .دراسة أساليب تطوير اإلجراءات املختلفة هبدف تعظيم احلماية املقررة حلقوق اإلنسان •
وقد قامت اللجنة بالعمل كآلية الحترام حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسـية،              -٥٤

والعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني قطاعات الوزارة املختلفة، من الضباط واألفـراد              
واملدنيني، هبدف تعميق مفاهيم حقوق اإلنسان لديهم والوقوف على اإلجراءات الواجـب            

 متطـور   يملواطنني وسرعة إجناز اخلدمات اخلاصة هبم بشكل عـصر        اتباعها للتيسري على ا   
 والتأكد من سالمة اإلجراءات     ي لسمعة جهاز األمن املصر    يءوالتحقق من أية مزاعم قد تس     

حيفظ للمؤسسة األمنية جهودها وحرصها على       األمنية والشرطية والقانونية وإعالن ذلك مبا     
رت جهود اللجنة عن حتقيـق العديـد مـن          محاية حقوق اإلنسان وصون حريته، وقد أسف      

 جمال حقوق يفاإلجنازات يف قطاعات الوزارة املختلفة منها عقد دورات وندوات ومسابقات     
  . من على مستوى اجلمهوريةألريات اياإلنسان يف خمتلف قطاعات الوزارة ومد
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ان نشاء إدارة حلقوق اإلنـس    إ ب ٢٠٠٦ لسنة   ٧١٦مث صدر قرار وزير الداخلية رقم         -٥٥
 وفحـصها    شكاوى منظمات اجملتمع املدين    يون القانونية بوزارة الداخلية ختتص بتلق     ؤبالش

  .  الشكاوى وفحصهايمن وختتص بتلقألريات ايوكذلك إنشاء أقسام حلقوق اإلنسان مبد

  يجلنة حقوق اإلنسان بوزارة التضامن االجتماع    
 إنـشاء جلنـة   ٢٠٠٤مـارس  / آذار١ بتاريخ ٤١ رقم يمت بناء على القرار الوزار   -٥٦

تكون مهمة اللجنة إعداد التقارير الدورية       "ي من كبار العاملني بالوزارة ختتص مبا يل       ةبالوزار
 تـرد للـوزارة     عن جهود الوزارة يف جمال حقوق اإلنسان والنظر يف شكاوى املواطنني اليت           

  ".سننيوتتعلق باحلقوق اإلنسانية لبعض الفئات كالطفل واملرأة واملعاقني وامل

  جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشعب    
وىف ضوء التطور املتالحق لتوطيد وترسيخ اآلليات الوطنية حلقوق اإلنـسان أنـشأ           -٥٧

 مع اآلليات الوطنية    ي جلنة خاصة حلقوق اإلنسان لتعمل بشكل مواز       يجملس الشعب املصر  
ية جديدة ملراقبـة  يف إطار الصالحيات النيابية جمللس الشعب وهى تشكل على وجه خاص آل     

داء ألوقد قامت اللجنة بالعديد من الزيارات امليدانية ومتابعة ا        .  يف هذا اجملال   ياألداء احلكوم 
  .  يف بعض املواقع وأصدرت العديد من التوصيات اهلامة يف هذا اجملالياحلكوم

  منظمات اجملتمع املدين    
 حقوق اإلنسان يف مصر، وقد       ركناً هاماً يف منظومة    تشكل منظمات اجملتمع املدين     -٥٨

  بشأن اجلمعيات األهلية إنشاء منظمات للمجتمع املدين       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤أجاز القانون رقم    
تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، كما أجاز إنشاء فروع للمنظمات الدولية يف مصر، وقد بلغ               

  . مجعية٨١عدد اجلمعيات املسجلة يف هذا امليدان 
وراً هاماً يف إطار نشر ثقافة حقـوق اإلنـسان والتوعيـة            وتلعب هذه املنظمات د     -٥٩

باملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان من خالل أنشطتها املختلفـة مـن نـدوات ومـؤمترات               
وإصداراهتا املطبوعة كما تشارك عدد من قيادات منظمات اجملتمع املدين يف تشكيل اجمللـس              

  . القومي حلقوق اإلنسان
ور منظمات اجملتمع املدين وتأكيد مـشاركتها يف اإلعـداد     طار دعم وتعزيز د   إويف    -٦٠

للتقارير الوطنية يتم تواصل عقد لقاءات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية وذلك يف إطـار               
حقـوق  املـرأة و  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        تفاقييتااإلعداد للتقريرين اخلاصني ب   

  . ه يف التمهيدعلى النحو املشار إليالعهد الدويل الطفل و
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  النقابات العامة العمالية واملهنية    
تعد النقابات العامة العمالية واملهنية كيانات قانونية هامة تتمتع يف بنياهنا وصالحياهتا              -٦١

عضاء فيها ورصد أية خمالفات تكـشف       أل يوفر هلا محاية حقوق ا     ي واالستقالل الذ  ةباحلري
داء أل وتعد الكوادر النقابية املنتخبة مؤهلة حبكم مواقعها         عنها املمارسات العملية أو التطبيقية    

يشكل  عضاء وحتقيق مصاحلها وهو ما    ألاملهام النقابية امللقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق ا        
  . بالعهد  املشمولةآلية هامة من اآلليات اهلادفة لتعزيز ومحاية احلقوق

  سلطة الصحافة    
 ٢٠٧امة يف جمال حقوق اإلنسان حيث نصت املـادة          تعترب الصحافة من اآلليات اهل      -٦٢

من الدستور على أهنا سلطة حرة متارس رسالتها يف استقالل خلدمة اجملتمع مبختلف وسـائل               
 العام يف إطار املقومات األساسية للمجتمـع، ومـن أجـل      يالتعبري إسهاماً وتعبرياً عن الرأ    

ترام حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني طبقاً احلفاظ على احلريات واحلقوق والواجبات العامة واح    
  .للدستور والقانون

 العديد من الصحف منـها القوميـة واحلزبيـة          يوتعمل على ساحة العمل الصحف      -٦٣
  . يصدرها األشخاص االعتبارية العامة واخلاصةوالصحف األخرى اليت

اإلنـسان  وتعد الصحافة حبكم انتشارها من اآلليات اهلامة يف نشر ثقافة حقـوق               -٦٤
والتوعية باملواثيق الدولية ومراقبة ورصد كافة االنتهاكات واألحداث اهلامة دولياً وإقليميـاً            

  .ووطنياً
متثل هذه املنظومة املتكاملة شبكة رصد وطنية واسعة االنتشار ومتنامية العدد وفعالة و  -٦٥
  والنيـايب  يألهل وا يثر مبا متلكه من صالحيات متعاظمة سواء على صعيد العمل احلكوم          ألا

 ويتيح ممارسة هذه اآلليات الختـصاصها مراجعـة مـستمرة       والنقايب ي والصحف يوالقضائ
ألوضاع حقوق اإلنسان، ويعكس التزام الدولة باالستفادة من معطياهتا وتوصـياهتا تـوافر             
ان اإلرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة اجلهود الوطنية الرامية إلشاعة احترام حقوق اإلنس

  . يسعى إليها اجملتمع اإلنساينحتقيق الغايات النبيلة اليت

  سبل االنتصاف الوطنية الضامنة لإلنفاذ الفعال ملبادئ حقوق اإلنسان يف مصر  )د(  
 وملحق الردود على االستفسارات منعاً األويلحتيل مصر بشأن هذا البند إىل تقريرها   -٦٦

مبا استجد   ن التقرير واخلاص بالتعليق على املواد،      م من التكرار، وسوف يشار يف اجلزء الثاين      
 القضاء حول    يغطيها من احملكمة الدستورية العليا أو جهيت       من أحكام صدرت يف الفترة اليت     

  .  العهداحلقوق احملمية مبوجب
وتضيف إىل استمرار اجلهود التشريعية لدعم استقالل السلطة القضائية واجلهـات             -٦٧

حكام قانون أ بتعديل بعض ٢٠٠٧ لسنة ١٧الل صدور القانون رقم خرى من خ ألالقضائية ا 
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ن دعم استقالل السلطة القضائية ومنح املوازنـة        أ بش ١٩٧٢ لسنة   ٤٦السلطة القضائية رقم    
 اجلهـات   ي املستقلة لباق  ة مبنح املوازن  ٢٠٠٨ لسنة   ١٨٢املستقلة للقضاء، وكذا القانون رقم      

  . القضائية
 ي العـام االشـتراك    يلغاء نظام املدع  إ ب ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٤كما صدر القانون رقم       -٦٨
مني سالمة الشعب والقـانون     أ بتنظيم فرض احلراسة وت    ١٩٧١ لسنة   ٣٤لغاء القانون رقم    إو

  . ن محاية القيم من العيبأ بش١٩٨٠ لسنة ٩٥رقم 

  اإلعالم والنشر والتوعية والتعليم مببادئ حقوق اإلنسان يف مصر  -هاء  
  وضروري لتعزيـز   ينتشار الوعي حبقوق اإلنسان هو شرط أساس      تدرك مصر أن ا     -٦٩
  الثـاين  ينفاذ الفعال هلذه احلقوق على املستوى الدويل والوطين، وقد أوصى املؤمتر العامل           إلا

باالهتمام بتعليم حقوق اإلنسان والتدريب عليهـا وإحاطـة   ) ١٩٩٣فيينا (حلقوق اإلنسان   
تطوير وتعزيز إقامة عالقات ثابتة ومنـسجمة بـني      العام هبا، كخطوة أساسية وهامة ل      يالرأ

وقد أعقب ذلك إصدار العقد الـدويل       . اجملتمعات ولتشجيع قيم التفاهم والتسامح والسالم     
  . )٢٠٠٤-١٩٩٤(لتعليم وتدريب حقوق اإلنسان 

وانطالقاً من حرص مصر على ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان والتوعية هبا              -٧٠
لوكيات ومفاهيم حتترم كرامة الفرد وحقوقه وحرياته باجملتمع جلعلـها          والعمل على غرس س   

عالم والنشر هلذه   إلالنمط السائد يف منظومة احلياة اليومية للكافة، اهتمت مصر بالعمل على ا           
املبادئ مث العمل على إدراجها باملناهج التعليمية مبراحل التعليم املختلفة والتوعية هبا والتدريب            

جـراءات  إلمن خالل حزمة متكاملة ومتناسقة ومتتابعة من اخلطط والربامج وا         عليها وذلك   
حداث التنمية البـشرية الـشاملة واملـستدامة،        إ مثاره يف    الضامنة لتحقيق هذا اهلدف وجين    

  . عالمإلوسنشري إىل اجلهود املصرية يف جماالت النشر والتعليم والتدريب وا

  النشر    
  العهد نه بإمتام إجراءات التصديق على انضمام مصر إىل       إفليه،  إ اإلشارة   سبقحسبما    -٧١

اليت  ١٩٨٢أبريل  / نيسان ٨فقد مت نشرها باجلريدة الرمسية للبالد يف        الذي يتناوله هذا التقرير     
فة القوانني والقرارات اجلمهورية واالتفاقيات الدولية وترجع       تصدر باللغة العربية متضمنة كا    

ية إىل أنه يتحقق به علم الكافة بالقوانني ويتحدد من خالله تاريخ   أمهية النشر يف اجلريدة الرمس    
  . نفاذها والعمل هبا يف البالد

وتصدر اجلريدة الرمسية يف أعداد متتالية وأعداد خاصة وتباع باملراكز املخصصة لبيع              -٧٢
 املطبوعات احلكومية للكافة ويسمح باالشتراك فيها لترسل للمشتركني بالربيد وهى تبـاع           

  .بأسعار زهيدة وبأقل من أسعار تكلفتها لتيسري احلصول عليها للكافة
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وتعترب اجلريدة الرمسية من الدوريات اهلامة اليت حترص املكتبات العامة واخلاصة على              -٧٣
االشتراك فيها وتواجد أعدادها بني مقتنياهتا، كما تعترب اجلريدة الرمسية من الدوريات الـيت              

فة العاملني يف جمال القانون باعتبارها اجلريدة املخصصة لنشر القوانني          حيرص على اقتنائها كا   
ن تنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية خالل       أ من الدستور واليت توجب      ١٨٨عمالً بنص املادة    

 لتـاريخ نـشرها إال إذا       أسبوعني من تاريخ صدورها ويعمل هبا بعد شهر من اليوم التـايل           
 أحكام القوانني إال على ما يقع مـن تـاريخ           يوز أن تسر  خر وال جي  آحددت لذلك ميعاد    

ومع ذلك جيوز يف غري املواد اجلنائية النص على خالف ذلك بأغلبية أعضاء جملس              (العمل هبا   
  ).  من الدستور١٨٧الشعب املادة 

ورغم أن النشر يف اجلريدة الرمسية يتحقق به علم الكافة بالقوانني ويتحدد به تاريخ                -٧٤
ونطاق سرياهنا وجمال أعماهلا وهو ما يعىن به رجال القانون بالدرجة األوىل إال أنه من    نفاذها  
خر فإن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان حتظى يف مصر باهتمام بالغ من كافة طوائف              آجانب  

نه التزاماً مبا تنص عليه هذه املواثيق وما صدر من قرارات دولية يف هذا الشأن               إالشعب هلذا ف  
ص احلكومة على التوعية والتبصري هبا من خالل العمل على أن يكون إنفاذها مبا متثله من                حتر

قيم إنسانية غالية عن حقوق اإلنسان وحرياته، مرتبطاً بالدرجـة األوىل بعمليـة التنـشئة               
 يضمن صوغ سلوكيات األجيال القادمـة       ين ذلك وحده هو الذ    إاالجتماعية والتعليم إذ    

  . لك القيم وهذه احلقوق ومدركة لفوائدها هلا وحريصة على نتائجهاوتنشئتها مشبعة بت
 الذي يتناوله هذا التقريـر     العهدلذلك فإن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ومن بينها           -٧٥

 من مفاهيم ومضامني وقيم     حواهاألم ملبادئ حقوق اإلنسان وحرياته وما       باعتباره أحد العهدين    
االبتـدائي  (واد األساسية اليت تدرس يف مرحليت التعليم األساسي         أصبحت اآلن يف مصر من امل     

وكذلك يف العديد من الكليات اجلامعية وبصفة خاصة كليات احلقوق مبـرحليت            ) واإلعدادي
الليسانس والدراسات العليا وكلية الشرطة ومراكز التدريب والبحوث القوميـة املتخصـصة            

ول امللتزمني بأهدافها واملنفذين ألحكامها ومن أقـدر        باعتبار أن الدارسني فيها سيكونون من أ      
املدافعني عن الغري من أجلها، كما سيكونوا بغري شك قادرين على توسيع نطاق العاملني هبا من             
خالل األعمال اليت سيقومون هبا حبكم مؤهالهتم، ومن جانب آخر عنيت مصر بتطوير املناهج              

ل التعريف بتلك املواثيق وأهدافها والغايات النبيلة الـيت         التعليمية لكافة املراحل الدراسية لتشم    
  . حتتويها أحكامها، وذلك سعياً وراء األهداف سالفة الذكر

 عن البيان من جانب آخر أن ما تقوم به الدولة من جهود للقضاء على أميـة                 وغين  -٧٦
 يف جمال نشر    ةوفعالالكبار باعتبار هذا من الواجبات القومية طبقاً للدستور يعترب إضافة هامة            

التوعية مببادئ وصكوك حقوق اإلنسان وحرياته وذلك من خالل توفري املقدرة الذاتية ملن مت              
حمو أميتهم على العلم واملعرفة بتلك احلقوق واحلريات والتمسك هبا، وهو ما يتحقق به بغري               

ـ            دفاع عنـها   شك ضمان الزيادة املضطردة إلعداد القادرين على املعرفة حبقوقهم وسبل ال
  .وطرق احلصول عليها
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فضالً عن ذلك فإن الصحافة القومية واحلزبية واملستقلة وكذلك األحزاب السياسية             -٧٧
 تعد كيانات قانونية منتشرة ومتـشعبة يف        والنقابات العمالية واملهنية ومنظمات اجملتمع املدين     

حلقـوق وتلـك احلريـات      كافة أرجاء البالد تقوم من جانبها بدور رائد من التوعية هبذه ا           
عضائها ومبا يتفق كذلك مع     أوبأساليب ووسائل تتناسب مع ظروف وطبيعة أهدافها وثقافة         

نـشطة اجملتمـع    أوتقوم بطريقة غري مباشرة اجلهود احلكومية و      . كل مهنة أو عمل أو مكان     
لعلم باملواثيق  يف حمو أمية الكبار بكافة أرجاء البالد بدور هام يف توسيع قاعدة املعرفة وا          املدين

  .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته بني املواطنني على خمتلف فئاهتم وطوائفهم
 باجلهود واإلجراءات واخلطط اليت قامت هبا مصر يف إطار التعليم           يوسنشري فيما يل    -٧٨

  . والتدريب والتوعية

  التعليم    
لتركيز على تطوير املناهج سواء  سارت اجلهود املصرية يف منظومة التعليم من خالل ا          -٧٩

 هبدف حتقيق التواصـل يف املـصفوفة        ي أو اجلامع  ي أو الثانو  يساسألعلى مستوى التعليم ا   
  : لى النحو التايلعيتناسب مع املرحلة العمرية ونوعية التعليم وقد حتقق ذلك  التعليمية مبا

  تطوير مناهج التعليم األساسي والثانوي    
ن مبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف املواثيق الدولية بكل ما فيها من           إمياناً من مصر بأ     -٨٠

قيم غالية وأهداف نبيلة تشكل البنية الرئيسية لنطاق تعليمي ومنهجي واسع يشمل الـسلوك            
واالجتاهات واملفاهيم والقيم والتقاليد اليت جيب أن ينشأ عليها األطفال والشباب باعتبار إن             

 باجملتمع ولذلك حرصت مصر التزاماً بالعقد الدويل لتعلـيم          ي الرق االهتمام بالنشء هو سبيل   
مبادئ حقوق اإلنسان على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية يف             

  . مرحلة التعليم األساسي
وتنفيذاً هلذا اهلدف عقدت عدة مؤمترات لتطوير املناهج التعليمية حىت يـتم دمـج                -٨١

نسان يف املناهج الدراسية، وأقيم مؤمتر قومي لتطوير مناهج املرحلة االبتدائية           مبادئ حقوق اإل  
 التخطيط حالياً   ي وجير ١٩٩٤ وتاله مؤمتر لتطوير مناهج املرحلة اإلعدادية عام         ١٩٩٣عام  

  .لتعديل املناهج باملرحلة الثانوية من خالل عقد مؤمترات قومية هبذا الشأن
 هذه املؤمترات من نتائج مت إعادة تـصميم منـاهج التعلـيم             وتنفيذاً ملا انتهت إليه     -٨٢

وتطويرها لترسيخ هذه املبادئ حبيث يتم التركيـز        ) االبتدائية واإلعدادية (للمرحلة األساسية   
على موضوعات وقضايا مرتبطة بأمور احلياة اليومية وتتيح للطالـب الفرصـة السـتيعاب              

 والتكنولوجية والسياسية احمليطة به ومن أبرز هذه        املتغريات العلمية واالجتماعية واالقتصادية   
 يالقضايا اليت مت بالفعل إدخاهلا وإدماجها يف املناهج الدراسية بالسنوات التعليمية املختلفة ه            

حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق املرأة ومنع التمييز ضدها، الصحة الوقائية والعالجية،     
دة السكانية والتنمية، التسامح الديين والتربية مـن أجـل          الصحة اإلجنابية، العالقة بني الزيا    
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 القانوين  يالسالم، الوحدة الوطنية، احلفاظ على البيئة والعوملة والتكامل بني الشعوب والوع          
  . باحلقوق والواجبات

وقد تطلب األمر دراسة الوثائق الدولية واإلقليمية والعربية اليت تنص علـى هـذه                -٨٣
اءات مع املتخصصني يف املفاهيم املرتبطة بقـضية حقـوق اإلنـسان            احلقوق، مث عقدت لق   

أوضحنا بالنسبة جلميع القضايا، ليتم حتليلها إىل مفاهيم أساسية، وفرعية تتـدرج مـن               كما
إىل العمق مبا يتناسب واملستويات العمرية املختلفة يف الصفوف الدراسية املختلفـة،            البساطة  
 يف مصفوفة تتابعيه ملفاهيم القضية لتسهيل عملية اختيـار           مت تفريغ هذا التحليل    - بعد ذلك 

  . املناسب منها للمواد الدراسية املختلفة لكل مرحلة وكل صف دراسي
ومن خالل قضايا حقوق اإلنسان مت استخالص املفاهيم املتضمنة حلقوق اإلنـسان              -٨٤

  :وحرياته وهى
  ؛احلق يف حياة كرمية •
  ؛احلق يف التعليم ومواصلة التعليم •
  ؛واة وعدم التمييزااحلق يف املس •
   ؛احلق يف مسكن مناسب •
   ؛احلق يف احلرية الشخصية •
  ؛حقوق املدنيني يف احلروب •
  ؛حقوق األطفال والنساء وكبار السن يف احلروب •
  ؛احلق يف ممارسة الشعائر الدينية •
  ؛احلق يف التمتع باألمن واألمان •
  ؛احلق يف أمومة آمنة •
  ؛احلق يف ممارسة الرياضة •
 ؛ق يف االختالفاحل •

  ؛احلق يف تكوين أسرة •
  ؛احلق يف التقدير واالحترام •
  ؛احلق يف رعاية صحية شاملة •
  ؛احلق يف تغذية سليمة •
  ؛احلق يف السفر والتنقل •
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  ؛احلق يف املشاركة السياسية واالجتماعية •
  ؛حقوق األسرى يف احلروب •
  ؛احلق يف العمل •
  ؛احلق يف عقد اجتماعات •
  ؛لفراغاحلق يف االستمتاع بوقت ا •
  ؛احلق يف االختيار واختاذ القرارات •
  .احلق يف التملك •
وقد مت تطوير املناهج الدراسية حىت الصف الثالث اإلعدادي املتمم ملرحلة التعلـيم               -٨٥

األساسي، وجاري استكمال عمليات التطوير حىت هناية املرحلة الثانوية، ويتم اإلعداد حالياً            
الثانوية، وجترى الدراسات والبحوث التمهيدية لعقد هـذا        لعقد مؤمتر لتطوير مناهج املرحلة      

  . قرب وقتأاملؤمتر يف 
وفيما يتعلق بتضمني قضايا حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية هلذه املرحلة العمرية،              -٨٦

فمن املتوقع االستمرار يف تدريسها من خالل أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء املفاهيم              
ول، كما ميكن فيها التعليم     ا املرحلة العمرية اليت تستوجب التعمق يف أسلوب التن        املناسبة هلذه 

  . املباشر واملوجه
 وإىل جانب أسلوب الدمج والتكامل، فمن املقترح أن تصاغ مناهج املرحلة الثانوية  -٨٧

 والذي ختصص منه جمموعة مواد دراسية، )Core Curriculum (على أساس املنهج احملوري
 متثل حموراً يدرسه كل التالميذ، وخيتارون إىل جانبه جمموعة مقررات أخرى وفقاً أساسية

مليوهلم ورغباهتم وقد خيصص مقرراً منفصالً ضمن مقررات احملور حلقوق اإلنسان، أو التربية 
 بشكل عام أو خيطط مقرراً يطرح Life Skills، أو املهارات احلياتية Civil Educationاملدنية 
  . ول بعض القضايا املهمة املناسبة ملتطلبات املرحلة العمريةا للطالب، يتناختيارياً

ويتطلب األمر جبانب ذلك جهود متواصلة لالهتمام بأعداد وتأهيل وتدريب املعلمني    -٨٨
ول هذه املفاهيم للمرحلة الثانوية كما مت بالنسبة للمـرحلتني االبتدائيـة            اعدادهم على تن  إو

  . واإلعدادية
ونت مصر يف هذا اجملال مع عده جهات دولية ذات خربة متخصصة وفنيـة              ا تع وقد  -٨٩

  .  منظمة اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكانيمن أجل حتقيق هذا اهلدف وه
خر يف إطار العملية التعليمية بإقامة مسابقات إبداعيـة         آكما تقوم مصر من جانب        -٩٠

 اآلخر وترسـيخ ثقافـة التـسامح       ياحترام الرأ للرسم والكتابة يف جمال السالم والتسامح و      
كما هتتم مصر بإبراز حق اإلنسان يف احلياة يف بيئـة           . والسالم وذلك بالتنسيق مع اليونسكو    
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نظيفة لذلك أقيم مشروع الركن األخضر باملدارس وتشجيع قراءة الكتب اخلاصـة بالبيئـة              
  . والعمل على غرس احلس اجلمايل لألطفال

  اجلامعية لتعليم حقوق اإلنسانتطوير املناهج     
شهدت السنوات املاضية موجة واسعة من النشاط املكثف يف كثري من اجلامعـات               -٩١

مبصر فيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، وقد اختذ هذا النشاط شكل إعداد دراسات إلدخال              
ور حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية وتقدمي منح لطالب وأعضاء هيئة التـدريس حلـض             

  . دورات تدريبية مبصر واخلارج حول هذا اجملال
ونت العديد من الكليات اجلامعية مع املؤسسات الدولية واملنظمـات غـري            اوقد تع   -٩٢

جل تطوير تعليم حقـوق اإلنـسان       أاحلكومية العاملة يف جمال القانون وحقوق اإلنسان من         
ت حقـوق اإلنـسان يف      حيث مت تنظيم ندوات وورش عمل ملناقشة كيفية إدخال موضوعا         

  :املناهج الدراسية املختلفة وقد أسفرت هذه املناقشات على النتائج اآلتية
تدريس حقوق اإلنسان يف الكليات اجلامعية إما يف إطار العلوم االجتماعية ودراسة             •

القانون العام، وخاصة القانون الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، أو           
وم السياسية وخاصة النظريات السياسية والعالقات االجتماعية والفلسفة      يف إطار العل  

وعلم االجتماع والتاريخ وقد مت إدخال فروع دراسية جديدة يف املناهج الدراسـية             
لكليات احلقوق والسياسة وذلك خالل سنوات ما قبل التخرج وعلـى مـستوى             

 هذا اجملال مع تشجيع     الدراسات العليا مع العمل على تشجيع رسائل الدكتوراه يف        
اجلامعات خللق روابط ثقافية وعلمية للطالب وتنظيم حماضرات ونـدوات حـول            

  . موضوع حقوق اإلنسان
 التعاظم املستمر لالهتمام الدويل حول هذه املوضوعات مت تطـوير           ةوالتزاماً مبواكب   -٩٣

. ي الرمسي أو غري الرمسي    املناهج واملقررات الدراسية وأساليب التعليم سواء يف التعليم اجلامع        
 بإدخال مناهج حقـوق اإلنـسان كمقـرر    ١٩٩٠وألول مرة قامت كلية احلقوق يف عام     

دراسي مستقل لطالب السنة الرابعة، كما خصصت له دبلوم يف الدراسات العليا وحالياً يتم              
 ،تدريس حقوق اإلنسان بعدة كليات منها كليات احلقوق، كلية االقتصاد والعلوم السياسية           

كلية التجارة، أكادميية الشرطة وذلك يف سنوات الدراسة اجلامعية قبل التخرج باإلضافة إىل             
ول احلماية الدولية حلقوق اإلنسان     امرحلة الدراسات العليا باعتبارها مادة مستقلة يتم فيها تن        

اع وحقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية، احلماية القانونية حلقوق اإلنسان، وكذلك األنـو           
وتكمن أمهيـة تـدريس حقـوق اإلنـسان يف          . املختلفة للحقوق وفلسفة حقوق اإلنسان    

الدراسات العليا إىل أن كثري من الطالب هبا يشغلون مناصب يف القضاء كـوكالء نيابـة                 
وضباط شرطة وأساتذة يف املدارس أو اجلامعات مبا يوفر هلم املعلومات الالزمة ويكـسبهم              

  . سية والعملية اليت تعينهم يف جمال عملهماخلربة القانونية والسيا



E/C.12/EGY/2-4 

GE.11-47974 36 

 بإدخال اتفاقية حقوق الطفل وغريهـا مـن         يوبناء على توصية من الربملان املصر       -٩٤
االتفاقيات ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية لكليات احلقوق واآلداب واخلدمة            

شر املعلومات حول هذه احلقـوق  االجتماعية ورياض األطفال والتربية وذلك تقديراً ألمهية ن    
  . وتة وفق طبيعة املناهج الدراسية املقررة هبذه الكلياتافقد مت ذلك بدرجات متف

وهتتم اجلامعات املصرية بتطوير أنشطتها مبا يشجع على نشر املعارف والقيم املتعلقة              -٩٥
ـ             سان حبقوق اإلنسان وذلك من خالل إنشاء مراكز حبوث ودراسات متخصصة حبقوق اإلن

وذلك إدراكاً ألمهية التعليم والبحث العلمي يف تأصيل حقوق اإلنسان واحترامها وخلق جيل           
تقوم هذه املراكز بإجراء البحوث والدراسات وإصدار كتب . من الشباب مؤمن هبذه احلقوق   

ونشرات خاصة حبقوق اإلنسان وتنظيم دورات وبرامج تعليمية وتدريبية وإعالمية للتعريف           
وق واحلريات األساسية لإلنسان ونشر الثقافة العامة املشجعة على احترام مبـادئ            هبذه احلق 

  .حقوق اإلنسان

  التدريب    
تعىن مصر بتدريب العاملني بأجهزة الدولة املختلفة وبصفة خاصـة أجهـزة إدارة               -٩٦

العدالة على خمتلف ختصصاهتم من خالل برامج تدريب مكثفة داخلية وخارجية بالتنسيق بني             
ن طلبة كليات   أوزارات املعنية واجلهات العلمية املهتمة حبقوق اإلنسان وذلك باإلضافة إىل           ال

 تتضمن موضوعات حقوق اإلنسان     الشرطة يدرسون املناهج املقررة يف كليات احلقوق واليت       
وتشمل بـرامج   . طوال سنوات الدراسة وىف مرحله الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا         

ريف والتوعية بكافة املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وكيفية احترامهـا           التدريب التع 
  . أثناء القيام بالعمل

األمم املتحدة اإلمنـائي    وبرنامج  ون بني مصر    اوىف هذا السياق مت توقيع اتفاقية التع        -٩٧
 وتتضمن pilot project for the promotion of Human Rightsوتعد األوىل من نوعها يف املنطقة 

 عاماً على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وتنظـيم          ٥٠االتفاقية متويل ندوة احتفاالً مبرور      
دورات تدريبية للعاملني يف جمال إدارة العدالة ألفراد الشرطة والنيابة العامة بـدأت احللقـة               

سيع نطاق   تنفيذ هذا الربنامج بعد جتديد مدته وتو       ي وجار ٢٠٠٠ يوليه/متوزاألوىل منها يف    
النيابة العامة، القـضاء، جملـس   (عضاء اهليئات القضائية   أدين منه لتشمل كافة     يقاعدة املستف 

عالم واحملامون إلوالعاملني فيها ورجال الصحافة وا) دارية، هيئة قضايا الدولةإلالدولة، النيابة ا
ق تنفيـذ هـذا     عضاء االحتادات الطالبية وقد حق    أ و والدبلوماسيني ومنظمات اجملتمع املدين   

  :الربنامج النتائج التالية
   ٢٠٠٥الفترة حىت هناية عام  •

  )متدرب (١٢٨٧بلغ إمجايل عدد املتدربني 
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   ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول وحىت ٢٠٠٦سبتمرب /أيلولالفترة من  •
   خارج القاهرة ٣٤ منها ٧٨عدد ورش العمل 
   من خارج القاهرة١٣٢٤ منهم ٣٤٤٢عدد املشاركني 

  :الطلبة
   ٦د ورش العمل عد

   ٣٥٢١دين يعدد املستف
   ٢٠٠٨ من عام األول النصف

   ٦١عدد ورش العمل 
   ٢٧٨٢عدد املشاركني 

وىف إطار اهتمام وزارة الداخلية فقد مت وضع برامج لتدريب املستويات العليا مـن                -٩٨
ضباط الشرطة ورؤساء املعاهد الشرطية على احترام مبادئ حقوق اإلنسان من خالل مركز             

 إدراكهـم وفهمهـم     يتدريب القادة يتم تنظيم دورات تدريبية وندوات هلؤالء القادة تنم         
لقضايا حقوق اإلنسان وحرياته كما قرر اجمللس األعلى للشرطة أن جيعـل مـادة حقـوق                

ون مـع   ااإلنسان مادة أساسية يف الدراسات العليا للضباط كما تقوم أكادميية الشرطة بالتع           
يم برامج حقوق اإلنسان هبا وتشجيع الطلبة على تنميـة اجلوانـب            عدة هيئات دولية لتدع   

البحثية لديهم يف هذا اجملال، ودعم مكتبة األكادميية باملؤلفات اليت تعاجل حقوق اإلنسان ممـا       
وقد قامت األكادمييـة بتنظـيم دورات   . يسهم بتوسيع مدارك املعرفة للباحثني يف هذا اجملال      

ان باالشتراك مع األمم املتحدة إلكساب املتدربني اخلربة الدولية         تدريبية يف جمال حقوق اإلنس    
  . والتأكيد على احترام املبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

كما مت كذلك استحداث قسم العدالة اجلنائية وحقوق اإلنـسان مبركـز حبـوث                -٩٩
العدالة اجلنائية بأطرافهـا    الشرطة وخيتص املركز مبتابعة األنشطة العلمية املتعلقة مبوضوعات         

املتعددة وجماالهتا املختلفة وكذلك حبوث حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كما تقوم وزارة            
نـشاء وحـدات    إ جمال حقوق اإلنـسان و     يفالداخلية بعقد دورات وندوات ومسابقات      

بني وتقوم بإجراء مسابقات    . دارات وىف كافة احملافظات   إلمتخصصة يف خمتلف القطاعات وا    
  . رجال الشرطة على كافة مستوياهتم وختصيص جوائز مالية للفائزين

  عالم والتوعيةاإل    
تضمنت ديباجة إعالن اليونسكو أن اخلطوة األوىل يف مكافحـة انتـهاكات حقـوق                -١٠٠

وينمو هذا الوعي أوالً من خالل      . اإلنسان هي إثارة الوعي مبضمون هذه احلقوق يف عقول البشر         
سلوكية جتعل املواطنني يتصرفون يف حياهتم اليومية على حنو يتفق ومضمون حقـوق             تنمية أمناط   

  .  اإلنساناإلنسان، وثانياً عن طريق تشجيع مشاركة األفراد يف تعزيز حقوق
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لتزاماً بذلك فإن الرؤية املصرية تقوم على أن احترام حقوق اإلنسان لـن             اوتأكيداً و   -١٠١
 اإلنسان منذ مرحلة الطفولة ومروراً بكل املراحل التعليمية         يتحقق ما مل يتم نشر ثقافة حقوق      

عـالم  إلحىت املناصب اهلامة يف خمتلف املواقع ذات الصلة وواضعي الربامج التعليمية ورجال ا            
  . والصحافة وغريهم

وىف هذا السياق هتتم األجهزة البحثية والعلمية احلكومية وغري احلكومية بنشر الـوعي               -١٠٢
ساسية وذلك من خالل تشجيع البحث والنشر يف هذا        ألوق اإلنسان وحرياته ا    حق ئحول مباد 

  . اجملال وإقامة املؤمترات والندوات ملناقشة هذه القضايا وزيادة التوعية هبا وإقامة حوار حوهلا
 واملـستقلة   عالمية والصحافة القومية واحلزبيـة    إلن األجهزة ا  إخر ف آوعلى صعيد     -١٠٣

فيها النقابات العمالية واملهنية تقوم بدور هام         مبا نظمات اجملتمع املدين   السياسية وم  واألحزاب
يف التوعية حبقوق اإلنسان عن طريق الدورات التدريبية وإعـداد ورش العمـل والنـدوات               

عالم لنشر مبادئ حقوق اإلنسان أو من خالل نشر األحبـاث           إلالفكرية اليت تتابعها وسائل ا    
وتستهدف هذه اجلهود فئات اجملتمع املختلفة مـن أمههـا   . بادئواملراجع اليت تناقش هذه امل 

الطلبة والباحثني لتنمية مهارهتم البحثية وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان يف وجداهنم لدورهم            
وتتناول الدورات التدريبية وورش العمل قضايا التطوير التـارخيي         . اهلام مستقبالً يف نشرها   

ادئ حلقوق اإلنسان، التعريف مببـادئ حقـوق اإلنـسان          واألسس الفلسفية واألخالقية ملب   
وحرياته وكيفية إنفاذ هذه احلقوق، كما تناقش قضايا مثل عاملية حقوق اإلنسان وخصوصية             

  . الثقافة العربية وهتتم كذلك بالتعريف بدور اجملتمع األهلي يف نشر هذه احلقوق
ية تنظـيم العديـد مـن املـؤمترات       طار تنفيذ هذا االلتزام مت يف السنوات املاض       إوىف    -١٠٤

والندوات وورش العمل حول املوضوعات والقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان سواء على الصعيد            
، ويتم تنظيم هذه املؤمترات والندوات وورش العمل بالتعاون مع جهات وطنية             أو الدويل  الوطين

  .  جامعة الدول العربيةودولية وإقليمية مثل اليونسكو، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي،
وعلى صعيد العمل احلكومي فتستند خطط وبرامج التوعية بكافة األجهزة اإلعالمية             -١٠٥

  :على السياسة اإلعالمية القائمة على حتقيق األهداف اآلتية
التعريف مببادئ حقوق اإلنسان اليت أقرهتا األمم املتحـدة واالتفاقيـات الدوليـة              •

كيد على  أ مع الت  يا وبيان جوانب تطبيقها يف اجملتمع املصر      هنأقليمية الصادرة بش  إلوا
حكام الدستور والقوانني   ألاحترام مصر الكامل هلذه املبادئ وااللتزام مبعايريها وفقاً         

  ؛املصرية الراعية هلا
التأكيد على أن مصر تؤمن متاماً وتقر مبدأ حق الشعوب يف تقريـر مـصريها وىف                 •

   ؛ردها الطبيعيةحرية التصرف يف ثرواهتا وموا
بيان حرص مصر يف عالقاهتا جبميع شعوب العامل على احترام حرياهتـا الـسياسية               •

   ؛واحلفاظ على هويتها الثقافية وحقها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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واة بينها وبني الرجل    ابيان جهود الدولة يف تعزيز االحترام حبقوق املرأة وترسيخ املس          •
   ؛وق اليت كفلها الدستور احلقيوه

إبراز أن مصر وشعبها تقر حق السالم وتنادى به وكذلك احلق يف االستمتاع بتراث         •
 اإلنسانية املشترك وهو ما تؤكده احلضارات اخلاصة بالشعوب فكل منها قام علـى             

   ؛ما انتهى إليه اآلخر وأننا حنترم حوار احلضارات مع تقدمي األمثلة على ذلك
نفاذها لن يتأتى إال من خالل تضافر جهود      إتزام مبعايري حقوق اإلنسان و    بيان أن االل   •

   ؛وياتتالشعوب واألمم واملؤسسات العامة واخلاصة وعلى كافة املس
أن مصر يف إطار حقوق اإلنسان املتعلقة جبين مثار التقدم العلمي تعمـل جاهـدة                •

لبحـث العلمـي    للحاق بركب الدول املتقدمة ومن هنا أولت اهتماماً خاصـاً با          
   ؛والتكنولوجي لتوطينه يف مصر من أجل الرخاء والتقدم والتنمية

بيان ما تتمتع به مصر وشعبها من حرية العقيدة واحترام األقليات وكافة األجنـاس               •
   ؛البشرية

منه حلياة األفراد   آإلقاء الضوء على اجلهود املبذولة يف محاية البيئة وتوفري بيئة نظيفة             •
دولة أو املؤسسات واجلمعيات األهلية باعتبارها حق مـن حقـوق          سواء من قبل ال   

   ؛اإلنسان
بيان كيف تعيش مصر اآلن يف عهد احلريات والدميقراطية وكيف أفسح اجملال حلرية              •

   ؛الرأي والرأي اآلخر من خالل تعدد األحزاب وحرية الصحافة
ئـات حمـدودة    إلقاء الضوء على اهتمام الدولة وحرصها على البعد االجتماعي للف          •

الدخل والضعيفة لتوفري سبل حياة كرمية هلا يف كل خطوة تتخذها الدولة يف جمـال               
   ؛التنمية أو القرارات والتشريعات املتعلقة هبا

الدعوة ملعاجلة بعض املشكالت املتعلقة حبقوق اإلنسان داخل اجملتمع مثـل قـضية              •
 األجور يف بعض    فقر وتدين األمية والبطالة، توسيع مظلة التأمني الصحي، مواجهة ال       

اجلهات، وبعض اجلوانب املتعلقة باملشكالت البيئية وزيادة السكان، ومشكلة األلغام  
  . وخاصة يف منطقة العلمني

وتعكس اجلهود املصرية سالفة الذكر واملتنامية حملياً ودولياً والرامية إىل تعزيز سـبل               -١٠٦
 جمال حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية املعنية هبا        عالم والتعليم والتدريب يف   إلالتوعية النشر وا  
 وغري احلكـومي    ي حتظى به هذه املوضوعات على صعيد العمل احلكوم        الذيمدى االهتمام   

  . ومدى االلتزام كذلك مبا نصت عليه املواثيق والقرارات الدولية املعنية هبا يف هذا اخلصوص
ي العام هبا وخلق ثقافة عامة حـول هـذه    وقد أمثرت هذه اجلهود تعزيز وتعظيم الوع        -١٠٧

املوضوعات بني كافة الطوائف والفئات كما سامهت بقدر ملحوظ يف حتـسن األداء العـام               
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تثريه هذه األمور من عالقات وارتباطات على املـستوى العـام واخلـاص              والفردي حول ما  
  وعيهم القـانوين ينامفراد حلق التقاضي املكفول للكافة وت    ألوانعكس ذلك عملياً يف استخدام ا     

يف اللجوء إىل احملكمة الدستورية العليا للفصل فيما يتصل هبذه احلقوق من تفسريات وتساؤالت          
 دستورية عرضت عليه يف زيادة الوعي هبا        ةنزعأوقد ساعد قضاء هذه احملكمة مبا فصل فيه من          

 إجـراءات أو    واحلرص على التمسك هبذه املبادئ وتعقب ما يعارضها أو يتصادم معها مـن            
تشريعات ختالفها كما حسم قضاء هذه احملكمة مبا صدر من أحكام اجلدل حول الكثري مـن                

  جاءت متـسقة   التفسريات واالجتهادات اليت تتعلق باحلقوق واحلريات املتعلقة باإلنسان واليت        
  . قليمية حلقوق اإلنسانإلمتاماً مع املعايري الدولية املستخلصة من املواثيق الدولية وا

حلقوق يف العهد الدويل اخلاص بـا     للحقوق الواردة    التناول املوضوعي   - ثانياً  
  واالجتماعية والثقافية االقتصادية

  ١ املادة    
  حق الشعوب يف تقرير مصريها

 السابق وملحق الـردود علـى       إىل تقريرها  ةحتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٠٨
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن     ذلك ما االستفسارات املبداة من اللجنة، وك    
         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠مـايو   /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      

  : ما يلي وتضيف،٢٠٠٧مارس 
 عن  يليه يف اجلزء األول من هذا التقرير، أن الشعب املصر         إشارة  إليؤكد ما سبق ا     -١٠٩

نتخبة، يتوىل تقرير مصريه بنفسه، ويشارك حبريـة وجديـة يف           طريق مؤسساته الدستورية امل   
 هليإمور اهلامة اليت يرجع فيها      ألدارة شؤون اجملتمع من خالل االستفتاءات على الدستور أو ا         إ

 متثله، من قوانني وما تقره مـن     التشريعية املنتخبة واليت   ةتصدره السلط  وكذلك من خالل ما   
جهزة الدولة بتنفيذها يف كافة اجملاالت الـسياسية        أمؤسسات و لتزام  اتفاقيات دولية ومراقبة    ا

  . للتنمية يف كافة اجملاالتةحيقق اخلطط الطموح واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا
 مـن   ٣٣ ةتعد الثروات واملوارد الطبيعية للبالد من امللكية العامة طبقاً لنص املـاد           و  -١١٠

ب على كل مواطن محايتها ودعمها وفقاً للقانون،         نصت على حرمتها وأوج    الدستور واليت 
 ال جيوز التصرف يف الثروات واملوارد الطبيعية للبالد إال من خالل القوانني اليت تصدر وبالتايل

عن اجمللس النيايب املنتخب من الشعب وعن طريق ممثليه ومبا يضمن االستثمار األمثل هلـذه               
دة والكاملة بعوائدها، وحيقق ما تقدم احلرية الكاملة        املوارد وتلك الثروات واالستفادة الرشي    

 يف استثمار واستغالل ثرواته وموارده الطبيعية من خالل خطـط التنميـة             يللشعب املصر 
الشاملة اليت يتم إصدارها بقوانني وبواسطة جملس الشعب املنتخب، كما وأن التـصرف يف              
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ليت تصدرها السلطة التـشريعية أو      هذه املوارد يتم بفرض حصوله من خالل تلك القوانني ا         
االتفاقيات الدولية اليت يتعني موافقة جملس الشعب عليها وتعد يف حكم القوانني املصرية طبقاً              

  .ي املصرللنظام القانوين
ولية إدارة أية   ؤنه ال تقع على عاتق مصر مس      إ ف ةاملادتلك  يف إطار الفقرة الثالثة من      و  -١١١

   . أو مشمولة بالوصاية وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدةلذايتأقاليم غري متمتعة باحلكم ا
وليتها ؤمم املتحـدة ومـس    ألمن منطلق عضويتها با    ن مصر إوعن التعاون الدويل ف     -١١٢

ع الدويل ومجيع الدول وىف كافـة جمـاالت         مقليمية حريصة على املشاركة الفعالة مع اجملت      إلا
ـ إر االلتزام بوجه عام مبا تسعى       ومستويات العالقات الدولية، وذلك يف إطا       العالقـات   هلي

هداف واملصاحل املشتركة بني الدول وتبادل اخلربات والثقافات        ألالدولية املتكافئة من حتقيق ا    
وقد مت خالل الفترة اليت     العهد  من أجل العمل على التحقيق الكامل للحقوق احملمية مبوجب          

برام الكثري من االتفاقيـات     إتفاقيات الدولية و  يغطيها التقرير انضمام مصر إىل العديد من اال       
  :الثنائية يف اجملاالت املعنية باحلقوق احملمية منها

  ؛اتفاقيات دولية يف جمال محاية البيئة) ٣(على  املوافقة •
   ؛اتفاقية ثنائية دولية يف جمال التعاون الثقايف) ١١(املوافقة على  •
 املعتمـدة   شكال التعبري الثقايف  أتعزيز تنوع   املوافقة على االنضمام إىل اتفاقية محاية و       •

  . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠باريس  - يف مؤمتر اليونيسيف
نشأت أوىف إطار تعزيز التعاون الدويل وفتح جماالت املساعدة بني مصر ودول العامل               -١١٣

  مع دول الكومنولث بني مصر ومجهوريات للتعاون الفيني الصندوق املصر١٩٩٢مصر عام 
 ويعمـل  ٢٠٠٦ دولة اعتباراً من عام ١٨ ويضم الصندوق حالياً    -  السابق السوفيايتاالحتاد  

  : ساسية هي أالصندوق على حماور
 دورة  ٨٧٥قد بلغ عدد الدورات التدريبيـة       وتدريب الكوادر الوطنية لتلك الدول       •

قد  متدرباً و  ١٧٢٠٣دين منها   ي كما بلغ عدد املستف    ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين حىت  
عـالم والـسياحة    إلاشتملت جماالت هذه الدورات على الصحة العامة والتعليم وا        

ـ      آلمن واالقتصاد والبنوك وا   ألوالزراعة وا   يثار عالوة على جماالت العمل الدبلوماس
   ؛ وتكنولوجيا املعلوماتيواالجتماع

 ي خبري مـصر   ٣١تقدمي اخلربة املصرية طبقاً الحتياجات هذه الدول ويوجد حالياً           •
   ؛موفد للعمل بدول الصندوق

غطيـة  أل وا واملالبـس دويـة   ألمتثلت يف ا   )املالية والعينية (نسانية  إلتقدمي املعونات ا   •
بنية ألسيس عدد من املستشفيات واملدارس وا     أواجهة الكوارث الطبيعية وترميم وت    مل

   ؛دوات الالزمة لنشاطهاألجهزة واألاحلكومية وتزويدها ببعض ا
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جتماعات الدولية املتعلقة بتقدمي املعونات ودعم اخلطط التنموية        دعم املشاركة يف اال    •
  . ضريت من احلروبأعمار للدول اليت إلعادة اإو

فريقية يقوم على احملـاور  أل مع دول القارة ا للتعاون الفين ات مصر صندوق  أنشأكما    -١١٤
ـ         إل وذلك با  - ساسية سالفة الذكر  ألا صادية ضافة إىل مشاركة مـصر يف التجمعـات االقت
قليمية يف أفريقيا ودول حوض البحر املتوسط فضالً عن االتفاقيات والربوتوكوالت الناشئة            إلا

عن العالقات الثنائية االقتصادية والتجارية مع العديد من دول العامل لتعزيز تبادل اخلـربات              
  . واملهارات واالحتياجات ودعم العالقات الثنائية مع تلك الدول يف مجيع اجملاالت

  ٢ املادة    
   العهدمبوجب ضمان املساواة يف ممارسة احلقوق احملمية

 السابق وملحق الـردود علـى       ة إىل تقريرها  حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١١٥
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن            االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠يو  مـا /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      
  : ما يليوتضيف، ٢٠٠٧مارس 
تتمتع مبادئ حقوق اإلنسان بصفة عامة يف مصر باحلماية الدستورية والقانونية كما              -١١٦

 من قوانني البالد وتستند أحكامهـا        التقرير طبقاً للدستور قانوناً    الذي يتناوله هذا   يعد العهد 
طـار االلتـزام    إ يف   ة املعنية باحلقوق حمل احلماية وذلك كله يأيت       كذلك للنصوص الدستوري  

 مـن الدسـتور     ٤٠الكامل مببدأ املساواة وحظر التفرقة وعدم التمييز املنصوص عليه باملادة           
صدر من أحكام عن احملكمة الدستورية العليا بشأن احلق يف املساواة والـسابق              وكذلك مبا 

  . ليهاإشارة إلا
من الناحية القانونية حممية    يشملها العهد   ن كافة احلقوق واحلريات اليت      أومفاد ذلك     -١١٧

ـ يوفر يف     بالنصوص الدستورية والقانونية املعنية هبا، وهو ما       ي املصر يف النظام القانوين   ار إط
 من القـوانني املـصرية      باعتباره العهدنفاذ املباشر ملواد    إلالتعليق العام الثالث للجنة، ضمان ا     

 هلا للكافة، وىف ذات الوقت توفر وسائل االنتـصاف  يااللتزام بالتطبيق والتمتع الفعل  وبالتايل
 أو القـوانني     العهد حكامألفراد من املمارسات املخالفة     ألالوطنية احلماية القضائية الكاملة ل    

شارت مصر بتقريرها السابق بارتكان حمكمة جنايات القاهرة إىل         أاملتعلقة هبذه احلقوق، وقد     
  . ضراب عمال السكة احلديدإ يف القضاء بالرباءة يف القضية املعروفة بالعهدم حكاأ

صـالح  إليـة ا  لسبق بالرغم من الصعوبات واملعوقات اليت صاحبت عم        ويؤكد ما   -١١٨
 إىل نظام السوق احلر، التزام مصر بتنفيذ تعهـدها  ي والتحول من النظام االشتراك   ياالقتصاد

دة حمل التعليق وضمان االلتزام بالتمتع الكامل للمواطنني بـاحلقوق  وىل من املاألطبقاً للفقرة ا 
مثـل للمـوارد    أل وا ياحملمية من خالل اجلهود املبذولة للوفاء هبا عن طريق االستخدام العلم          
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ة الوطنية للتنمية، وكذلك بالتنسيق والتعاون مـن اجلهـات          طار اخلطط اخلمسيّ  إاملتاحة يف   
ليات القوميـة   آلضالً عن تواصل اجلهود احلكومية باالشتراك مع ا       واهليئات الدولية املعنية، ف   

 الستمرار املواجهة الفعليـة واجلـادة       حلقوق اإلنسان وبالتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدين      
فرزهتا املوروثات االجتماعية وذلك بكـل التـدابري        أللممارسات والسلوكيات اخلاطئة اليت     

جهزة الدولة من أجـل     أتشكل حتديات قومية تعمل كافة      ن هذه املواجهة    أاملتاحة، باعتبار   
ضرارها وصوالً للقضاء عليهـا وتعظـيم       أشارها وتداعياهتا والتبصري مبخاطرها و    تاحلد من ان  

  . لتنمية وحتقيق عوائدها املنشودةلة جناح اخلطط اخلمسّيإلالفرص 
 فقد صدرت العديد من     وىف إطار التطبيقات العملية والقضائية املتصلة مببدأ املساواة         -١١٩

ختصاصاهتا يف الرقابة الدسـتورية     الحكام عن احملكمة الدستورية العليا يف إطار ممارستها         ألا
ليها بالتقرير السابق ملـصر كمـا       إشارة  إلعلى القوانني واللوائح املتعلقة هبذا املبدأ والسابق ا       

  : حكام أخرى حول هذا املبدأ منهاأصدرت 
ية القوانني الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات مـن        قضت احملكمة بعدم دستور    •

قصر تطبيقها على املستحقني للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غريها مـن             
 ١٧٤احلكم الصادر يف القضية رقم      . (خرى الستحقاق املعاش  ألاحلاالت القانونية ا  

   ؛)٩/١/٢٠٠٥ة دستورية جبلسة ي قضائ٢٤لسنة 
     ١٥٠رقـام   أمن املادة الثانيـة بـالقوانني       ) ١(ورية البند   قضت احملكمة بعدم دست    •

  ٩١ ،٢٠٠٢  لـسنة  ١٥٠،  ٢٠٠١ لـسنة    ١٩،  ٢٠٠٠ لسنة   ٨٥،  ١٩٨٨لسنة  
 لتقريرها قصر زيادة املعاشات املقررة علـى مـن          ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨،  ٢٠٠٣لسنة  

 خدمتهم باالستقالة، مما يـشكل      يانتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه الزيادة ملن تنته       
احلكم الصادر يف القـضية     . ( من الدستور  ٣٤عدواناً على حق امللكية املقرر باملادة       

   ؛)١/٧/٢٠٠٧ قضائية دستورية جلسة ٢٨لسنة  ٣٣رقم 
 مـن قـانون التـأمني       ٢٣قضت احملكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من املـادة           •

ستحق عـن   لتقريرها خصم املعاش امل١٩٧٥ لسنة   ٧٩ الصادر بالقانون    ياالجتماع
سباب أل خدمتهم   ي خدمتهم باالستقالة دون غريهم ممن تنته      يجر املتغري ملن تنته   ألا
.  مـن الدسـتور    ٤٠خرى، مما يعد متييزاً يشكل خمالفة مبدأ املساواة املقرر باملادة           أ
ــم ( ــضية رق ــصادر يف الق ــم ال ــسنة ٣١٠احلك ــتورية ٢٤ ل ــضائية دس                 ق

   ؛)٤/٥/٢٠٠٨جلسة 
وىل من القانون رقم    أل من الفقرة الثانية من املادة ا      ٢كمة بعدم دستورية البند     قضت احمل  •

صحاب املعاشات دون العاملني  ألقصى للزيادة املقررة    أ لتقريرها حد    ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨
 قصى رغم وحدة اهلدف وهو جماهبـة      أ الزيادة دون حد     هبالدولة حيث قررت هلم هذ    

د جتاوزاً من املشرع يف استخدام سلطته يف جمال تنظيم          عباء املعيشية املتزايدة، مما يع    ألا
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احلكـم  . ( من الدسـتور   ١٢٢،  ١٧ يشكل خمالفة للمادتني     يمر الذ ألاحلقوق وهو ا  
  ). ٨/٦/٢٠٠٨ قضائية دستورية جلسة ٢٧ لسنة ٢٠الصادر يف القضية رقم 

حقوق املعنية  جانب بالنسبة لل  أليتمتع به ا   يتعلق مبدى ما   نظمت القوانني املصرية ما     -١٢٠
) ي والـضمان االجتمـاع    يحق العمل، وحق التملك، واحلق يف التأمني االجتماع       (يف مصر   

          ٧٩ رقـم    ي، وقـانون التـأمني االجتمـاع      ٢٠٠٣ لـسنة    ١٣وذلك بقانون العمل رقم     
 والقوانني املتعلقـة    ي بشأن الضمان االجتماع   ١٩٧٧ لسنة   ٣٠ والقانون رقم    ١٩٧٥لسنة  

الصحراوية وقـد مت   جانب العقارات املبنية واألراضي الفضاء أو الزراعية أوألبضوابط متلك ا 
حوال يف هذا الـشأن باملبـدأ       ألليها بالتقرير السابق ملصر، وتلتزم مصر يف جممل ا        إشارة  إلا

  . املعمول به يف جمال العالقات الدولية والقائم على املعاملة باملثل

  ٣ادة امل    
  رجال والنساءاحلقوق املتساوية بني ال

 السابق وملحق الـردود علـى       إىل تقريرها  ةحتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٢١
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن            االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠مـايو   /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      
  . املرأة التمييز ضدبالقضاء على  وكذلك إىل التقارير املقدمة إىل اللجنة املعنية ،٢٠٠٧مارس 
حكام الدستور  أصالحية التزاماً ب  إلطار استمرار مصر يف تنفيذ براجمها ا      إيف  وتضيف أنه     -١٢٢
ملنضمة لتزاماهتا الدولية الناشئة عن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ا         ال  وتعديالته وتنفيذاً  ياملصر

لفية، فقـد صـدرت   ألمنائية لإلهداف األن تعزيز املساواة يف النوع هدف من ا     أهلا، وىف ضوء    
ت اخلاصة بتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة خالل الفترة اليت يغطيها           االعديد من القوانني والقرار   

وسنـشري  . االتالتقرير، كما تواصل املرأة املصرية حتقيق العديد من النجاحات يف خمتلف اجمل           
  .حصائيةإلهم املؤشرات اأهم القوانني والقرارات الصادرة مث إىل أوالً إىل أ

  ةأالقوانني والقرارات ذات الصلة بتعزيز املساواة بني الرجل واملر    
ـ       أ بش ٢٠٠٠ لسنة   ١ رقم   القانون •  يف  ين تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاض

طلب إهناء الـزواج عـن طريـق         جييز للمرأة    يحوال الشخصية، والذ  ألمسائل ا 
   ؛اخللع طلب

 بـشأن  ١٩٥١ لـسنة  ١٨٩ بتعديل القـانون رقـم   ٢٠٠٣ لسنة ٦ رقم  القانون •
انتخابات الغرف التجارية بإلغاء شرط الذكورة مبا يسمح للنـساء خبـوض هـذه              

   ؛االنتخابات
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 بتعديل قانون العمد واملشايخ بإلغاء شرط الذكورة        ٢٠٠٤ لسنة   ١٤٢ رقم   القانون •
  ؛ يسمح للنساء بشغل هذا املنصبمبا

 ٢٦ بشأن تعديل أحكام قـانون اجلنـسية رقـم           ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤ رقم   القانون •
املصرية يف منح اجلنسية املصرية إىل أبنائها من زوجها           بتقرير حق األم   ١٩٧٥ لسنة

 للمـرأة   ي وقد جاء هذا القانون أيضاً استجابة جلهود كل من اجمللس القوم           األجنيب
  ؛ لألمومة والطفولةيقومواجمللس ال

     حـوال الشخـصية    أل من قـانون ا    ٢٠ بتعديل املادة    ٢٠٠٥ لسنة   ٤ رقم   القانون •
   ؛قرار حق املرأة يف طلب التطليق خلعاًإ واخلاصة ب١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم 

حوال املدنية والعقوبات   ألن تعديل قوانني الطفل وا    أ بش ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ القانون •
 سنة وجترمي ختان اإلناث ١٨ة وهو أزواج للرجل واملردىن موحد لسن ال أبوضع حد   

   ؛بألم يف حالة عدم معرفة األوإصدار شهادات امليالد باسم ا
 مقعد إضايف للمرأة موزعة على ٦٤ بتخصيص عدد ٢٠٠٩ لسنة  ١٤٩ رقم   القانون •

  ؛ دائرة انتخابية٣٢
نية من  بسحب حتفظ مصر على الفقرة الثا      ٢٠٠٧ لسنة   ٢٤٩ اجلمهوري رقم    القرار •

 تنفيـذاً   ١٩٧٩ ضد املرأة لعام     مجيع أشكال التمييز   من اتفاقية القضاء على      ٩ ةاملاد
  . للتعديل احلاصل على قانون اجلنسية

  ةاملرأ وضاع وجماالت عملأ وتطور يحصائية املتعلقة بالنوع االجتماعإلبعض املؤشرات ا    
  ؛ يف املائة٤٨,١، ٢٠٠٤/٢٠٠٥ عام يقبل اجلامع بلغت نسبة اإلناث يف مرحلة التعليم ما •
 ؛ يف املائة٤٧,٨، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام يبلغت نسبة اإلناث املقيدات بالتعليم اجلامع •

 ؛ يف املائة٥٢,١رجيات اخل نسبة اإلناث بلغت •

 ؛ يف املائة٤٦,٨ نسبة اإلناث املقيدات باملعاهد الفنية بلغت •

 ؛يف املائة ٥٠,٩املعاهد من رجيات اخلبلغت نسبة اإلناث  •

  ؛٢٠٠٣/٢٠٠٤يف املائة عام  ٥٠ نسبة احلاصالت على درجة الدبلوم تبلغ •

  ؛٢٠٠٢/٢٠٠٣يف املائة عام  ٤٠ نسبة احلاصالت على درجة املاجستري بلغت •

  ؛٢٠٠٢/٢٠٠٣يف املائة عام  ٤٠ ه نسبة احلاصالت على الدكتورابلغت •

  ؛٢٠٠٥م عا يف املائة ٤٣,١٧بلغت نسبة العامالت مبراكز ومعاهد وهيئات البحوث  •

 ٢٠٠٥ يف املائـة عـام   ٣٨,٤ نسبة النساء املقيدات باجلداول االنتخابية إىل   زادت •
  ؛٢٠٠٠ يف املائة عام ٣٥مقابل 
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 ؛٢٠٠٢ يف املائة عام ٥,٧ نسبة النساء املنتخبات واملعينات مبجلس الشورى بلغت •

  ؛٢٠٠٥ يف املائة عام ١,٨ نسبة النساء املنتخبات واملعينات مبجلس الشعب بلغت •
 يف املائة مـن     ٨٠,٥ سيدة مبا ميثل     ٨٥٧ عدد أعضاء اجملالس احمللية من النساء        بلغ •

إمجايل السيدات املتقدمات للترشيح على مستوى مجيع حمافظات اجلمهورية والبالغ          
 سيدة، إضافة إىل أن نسبة أعضاء اجملالس الشعبية احمللية من السيدات  ١٠٦٤عددهم  

يل أعداد أعضاء اجملالس الشعبية واحمللية يف مجيع احملافظات      يف املائة من إمجا    ١,٨متثل  
  ؛ عضو٤٧٦٣٦والبالغ عددهم 

 عاملـة   ١٠٦٧ عن فوز عدد     ٢٠٠٦/٢٠١١ االنتخابات العمالية للدورة     سفرتأ •
بعضوية جمالس إدارات املنظمات النقابية املختلفة، تصعد منـهن سـيدة لعـضوية             

 سيدة لعـضوية جمـالس إدارة       ٣١مصر و إدارة االحتاد العام لنقابات عمال       جملس
  ؛النقابات العامة

 يف املائة من إمجايل أعـضاء       ٤٧ نسبة عدد أعضاء هيئات التدريس من النساء         يبلغ •
   ؛هيئات التدريس باجلامعات

 يف املائة مـن إمجـايل       ٦٨,٢٩ ما يعادل    ي أ ٢٧١١٢ عدد العامالت اإلناث     بلغ •
   ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠العاملني باحتاد اإلذاعة والتليفزيون حىت 

 ذلك  ٢٠٠٣ لسنة   ٢٦ تعيني املرأة كقاضية احملكمة الدستورية العليا بالقرار رقم          مت •
   ؛تعيينها هبيئة املفوضني باحملكمة

 ٢٦ يف خمتلف الدرجات منهن      ٩٩عضاء من النساء هبيئة قضايا الدولة       أل عدد ا  بلغ •
   ؛بدرجة نائب رئيس اهليئة

بتدائية مبوجب قرار السيد رئيس     ال النساء كقاضيات باحملاكم ا     تعيني ثالثون عضواً من    مت •
   ؛٢٠٠٨ قاضية أخرى عام ١٢، مث تعيني عدد ٢٠٠٧ لسنة ٩٥اجلمهورية رقم 

جراءات توثيـق   إول مرة للقيام ب   أل ٢٠٠٨عام  ) ذونأامل( تعيني املرأة يف منصب      مت •
   ؛الزواج

تعيني ثالث وزيرات لوزارات ) ةالوزارة احلالي(خري جمللس الوزراء أل التشكيل اتضمن •
   ؛سرة والسكانألالتعاون الدويل والعمل وا

  ؛ يف املائة١٨,٢ نسبة النساء يف منصب نائب الوزير وبلغت •
 مليون امرأة يف سـنة      ١٤,٤ عدد النساء املقيدات يف اجلداول االنتخابية إىل         ارتفع •

  . يف املائة من إمجايل عدد املقيدين٣٩,٨، بنسبة ٢٠٠٧
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ختذت اإلجراءات الالزمة ملواجهة أي متييز ضد املرأة يف         اتشري مصر إىل أن احلكومة      و  -١٢٣
 وحـدة   ٣٢جمال العمل مبا يف ذلك يف التعيني واألجور من خالل آليات مثل مكاتب العمل و              

 حمافظة وثالث وحدات باجلهاز اإلداري يف الدولة وىف هذا السياق           ٢٦تكافؤ فرص أنشئت يف     
 بالتمييز ضـد  ةمم املتحدة اخلاصألخري املقدم إىل جلنة األ ايبالتقرير املصرتضيف مصر ما ورد   

ـ أاملرأة واملتضمن النجاحات اليت حققتها املرأة املصرية كشريك           يف عمليـة التنميـة،      يساس
وضاع املـرأة يف مـصر      أوتوضح البيانات سالفة الذكر تواصل اجلهود اخلاصة بتعزيز وحتسني          

ة املـرأة يف    يحتسني وضـع  يف   أة للمر يوطنية وىف مقدمتها اجمللس القوم    ليات ال آلوتؤكد جناح ا  
خـرية ملواجهـة أهـم      ألونة ا آلمامها وتتواصل اجلهود يف ا    أمصر وفتح كافة جماالت العمل      

  . مية لدى النساء وتعزيز مشاركتهن يف االنتخابات العامةألالتحديات واملمثلة يف خفض نسبة ا
ضد املرأة، تدرس احلكومة حالياً االقتراحات املقدمة مـن         وىف شأن مكافحة العنف       -١٢٤

 للمرأة بتعديل قانون العقوبات لتفادى أية معاملة متييزية ضد املرأة يف جرميـة              ياجمللس القوم 
  يف ختفيف العقوبة يف جرائم االغتصاب وهتك العرض، وتقرير         يالزنا ويقيد من سلطة القاض    

وعلى مـستوى الـسياسات   . اليت تتم يف مكان العمل يعقوبة جنائية جلرائم التحرش اجلنس   
التنفيذية ملكافحة أوجه العنف ضد املرأة، تبنت مصر عدة برامج حملاربة العادات والتقاليـد              
االجتماعية السلبية السائدة، ولتنمية املرأة وحتريرها اقتصادياً من خالل مشروعات يرصد هلا            

  . ولة سنوياًاعتمادات مالية ضمن اخلطة االستثمارية للد

  ٤املادة     
  تنظيم جمال التمتع باحلقوق احملمية

 السابق وملحـق الـردود علـى        ة إىل تقريرها  حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٢٥
ورد يف اجلزء األول من هذا التقرير بشأن التعـديالت     االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

  . ٢٠٠٧مارس /آذار، و٢٠٠٥مايو /أيار، و١٩٨٠مايو /أيارالدستورية احلاصلة يف 
ليهـا  إشارة إلوالسابق ابالعهد وقد تضمن الدستور والقوانني املصرية احلقوق املعنية         -١٢٦

قرار بتلك احلقوق وتنظيمها ومحايتها من خالل تقرير العقوبـات          إل السابق ملصر ا   يف التقرير 
 تضمنت تنظيم هذه احلقوق هبدف تعزيز       اجلنائية يف أحوال اخلروج عنها أو املساس هبا، كما        

  . الرخاء العام واملصلحة العامة للمجتمع
حكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا يف هذا الشأن         ألوحتيل مصر كذلك إىل ا      -١٢٧

  .  السابق ملصريف التقريرليها يف هذا التقرير وكذلك إشارة إلوالسابق ا
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  ٥املادة     
   ريات احملميةمنع تقييد احلقوق أو احل

 السابق وملحـق الـردود علـى        ة إىل تقريرها  حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٢٨
ورد يف اجلزء األول من هذا التقرير بشأن التعـديالت      وكذلك ما  ةاالستفسارات املبداة من اللجن   

   .٢٠٠٧مارس /آذار، و٢٠٠٥مايو /أيار، و١٩٨٠مايو /أيارالدستورية احلاصلة يف 
تفاقيات ا والردود املصرية أن     األويلليه بالتقرير   إشارة  إلتأكيداً ملا سبق ا   أنه   وتضيف  -١٢٩

حقوق اإلنسان املنضمة هلا مصر تعد طبقاً ألحكام الدستور قوانني مصرية بعد إمتام إجراءات              
هنا  من الدستور كما أ١٥١التصديق عليها ونشرها باجلريدة الرمسية باللغة العربية طبقاً للمادة     

حتظى كذلك باحلماية املقررة للنصوص الدستورية لورود هذه احلقوق واحلريات بالدسـتور            
لتزام املشرع بعـدم اخلـروج عليهـا        ا ي املصر  وذلك يضمن طبقاً للنظام القانوين     ياملصر
بات القانون معيباً بعيب خمالفة الدستور مما يكون معه للمحكمة الدستورية العليا احلكم              وإال

  .توريته طبقاً لألوضاع املقررة حبكم ملزم لكافة السلطات يف الدولةبعدم دس
 جيوز للمـشرع    يوقد حددت احملكمة الدستورية العليا يف فقه أحكامها اجملال الذ           -١٣٠
  :وردتأ فيه تناول احلقوق واحلريات بالتنظيم حيث الوطين

 القانونية الـيت    أنه يف جمال حقوق املواطن وحرياته األساسية فإن مضمون القاعدة         "  
لتزمتها الدول الدميقراطية   اتسمو يف الدولة القانونية عليها، إمنا يتحدد يف ضوء مستوياهتا اليت            

 ال جيوز للدولة القانونيـة أن تـرتل       نتهاجها وبالتايل اطراد يف جمتمعاهتا، أستقر العمل على       اب
يا ملتطلباهتا بوجـه عـام يف       باحلماية اليت توفرها حلقوق املواطنني وحرياهتم عن احلدود الدن        

الدول الدميقراطية وال أن تفرض على متتعهم هبا أو مباشرهتم هلا قيوداً تكـون يف جوهرهـا                 
ن خضوع الدولة للقانون إجمافية لتلك اليت درج العمل يف النظم الدميقراطية على تطبيقها، بل            

 اليت يعترب التـسليم هبـا يف    مؤداه أال ختل تشريعاهتا باحلقوق يحمدداً يف ضوء مفهوم دميقراط    
الدول الدميقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانه أساسية لصون حقوق اإلنسان            

  ."وكرامته الشخصية املتكاملة
ويتضح بذلك أن ما سارت عليه احملكمة الدستورية العليا وما استقرت عليـه مـن            -١٣١

 ٥مونه ويتصل يف أساسه مع ما نصت عليه املـادة         مبادئ ومعايري يف هذا الشأن يتفق يف مض       
شاط يهدف إىل املساس هبـذه       ن ين أ إ التقرير، وىف ضوء ذلك ف     الذي يتناوله هذا  من العهد   

احلقوق أو االنتقاص منها يعد خروجاً عن الدستور وعن القانون املنظم هلا، مما يـستوجب               
   .وضاع اليت يقررها القانونألال واحوألدارية أو املدنية وفقاً لإلاملساءلة اجلنائية أو ا

 عـدم تقييـد    العهدحرصت القوانني املصرية املعنية باحلقوق واحلريات احملمية مبوجب   و  -١٣٢
 ١٢سباب، ومن القوانني املعنية قانون العمل رقـم  أل سبب من األيتلك احلقوق أو التحلل منها   

صت املادة اخلامسة على أنه  حكامه حيث ن  أ إذ تضمن حظر االتفاق على خمالفة        ٢٠٠٣لسنة  
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ذا كان  إحكامه ولو كان سابقاً على العمل بالقانون،        أيعترب باطالً كل شرط أو اتفاق خيالف        
يتضمن انتقاصاً من حقوق العمال املقررة يف القانون، كما يستمر العمل باملزايا والـشروط              

 مـن  ٢١ ة، نصت املـاد فضل املقررة بعقود العمل اجلماعية أو الفردية، وىف ذات السياق    ألا
بنائهم مبرحلـة   أحلاق  إمور عن   أل على جترمي ختلف أولياء ا     ١٩٨١ لسنة   ١٣٩قانون التعليم   

 من ٢٥تهم بعقوبة الغرامة، كما نصت املادة ب أو عدم املواظبة بغري عذر ومعاقيلزامإلالتعليم ا 
هلم للتطعيمـات  طفاأمور عن تقدمي ألولياء اأ على جترمي ختلف ١٩٩٦ لسنة   ١٢القانون رقم   

  .  على عقوبة الغرامة ملن خيالف ذلك٢٦ ةطفال ونصت املادألجبارية لإلا
وىف إطار التطبيقات القضائية املتصلة حبماية احلقوق واحلريات احملمية فقد صـدرت              -١٣٣

ختصاصاهتا يف الرقابـة    الحكام عن احملكمة الدستورية العليا يف إطار ممارستها         ألالعديد من ا  
  :  ومنهاحة على القوانني واللوائالدستوري

 احملكمة بعدم دستورية القوانني الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات مـن           قضت •
قصر تطبيقها على املستحقني للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غريها مـن             

 ١٧٤احلكم الصادر يف القضية رقم      ( .خرى الستحقاق املعاش  ألاحلاالت القانونية ا  
   ؛)٩/١/٢٠٠٥ة دستورية جبلسة ي قضائ٢٤لسنة 

 احملكمة بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية والالئحية اليت تـضمن            قضت •
جازات االعتيادية، مىت كان سبب عدم      إل لرصيد ا  يقصى للمقابل النقد  أوضع حد   

 ٢٥ لـسنة    ١٥٦منها احلكم الصادر يف القضية رقم       (احلصول عليها بسبب العمل     
   ؛)١٣/٢/٢٠٠٥رية جبلسة قضائية دستو

     ١٥٠رقـام   أمن املادة الثانيـة بـالقوانني       ) ١( احملكمة بعدم دستورية البند      قضت •
  ٩١ ،٢٠٠٢  لـسنة  ١٥٠،  ٢٠٠١ لـسنة    ١٩،  ٢٠٠٠ لسنة   ٨٥،  ١٩٨٨لسنة  
 لتقريرها قصر زيادة املعاشات املقررة علـى مـن          ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨،  ٢٠٠٣لسنة  

 خدمتهم باالستقالة، مما يـشكل      ييادة ملن تنته  انتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه الز     
احلكم الـصادر يف    . ( من الدستور  ٣٤خمالفة عدواناً على حق امللكية املقرر باملادة        

   ؛)١/٧/٢٠٠٧ قضائية دستورية جلسة ٢٨لسنة  ٣٣القضية رقم 
 ي من قانون التأمني االجتمـاع     ٢٣ احملكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة         قضت •

جر املتغري ملن   أل لتقريرها خصم املعاش املستحق عن ا      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩صادر بالقانون   ال
خرى، مما يعد متييزاً    أسباب  أل خدمتهم   ي خدمتهم باالستقالة دون غريهم ممن تنته      يتنته

احلكم الصادر يف القـضية     . ( من الدستور  ٤٠مبدأ املساواة املقرر باملادة      يشكل خمالفة 
   ؛)٤/٥/٢٠٠٨ية دستورية جلسة  قضائ٢٤ لسنة ٣١٠رقم 

ن تشكيل  أقضت احملكمة بعدم دستورية النصوص القانونية الواردة بقانون العمل بش          •
دارية إلاللجان اخلماسية باحملاكم االبتدائية للنظر يف املنازعات العمالية لغلبة العناصر ا          



E/C.12/EGY/2-4 

GE.11-47974 50 

ادر يف  احلكم الص ( يف املنازعات    يعلى تشكيلها مما يفقدها مقومات الفصل القضائ      
وقـد صـدر    ) ١٣/١/٢٠٠٨ قضائية دستورية جبلسة     ٢٧ لسنة   ٢٦القضية رقم   
   ؛ليهإ بتعديل قانون العمل نفاذاً للحكم املشار ٢٠٠٨ لسنة ١٨٠القانون رقم 

وىل من قـانون    أل من الفقرة الثانية من املادة ا      ٢ احملكمة بعدم دستورية البند      قضت •
صـحاب  ألقصى للزيـادة املقـررة      أ لتقريرها حد    ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨القانون رقم   

قصى رغـم   أ الزيادة دون حد     هاملعاشات دون العاملني بالدولة حيث قررت هلم هذ       
عباء املعيشية املتزايدة، مما يعد جتاوزاً مـن املـشرع يف           ألا وحدة اهلدف وهو جماهبة   

، ١٧ يشكل خمالفة للمادتني     يمر الذ ألاستخدام سلطته يف جمال تنظيم احلقوق وهو ا       
 قضائية دستورية   ٢٧ لسنة   ٢٠احلكم الصادر يف القضية رقم      . (من الدستور  ١٢٢

   ؛)٨/٦/٢٠٠٨جلسة 
ـ              -١٣٤  ةوىف هذا السياق تعد النقابات العمالية واملهنية كيانات قانونية هامة تتمتع باحلري

عضاء فيها ورصد أية خمالفات تكـشف عنـها         أل يوفر هلا محاية حقوق ا     يواالستقالل الذ 
داء املهام  ألعملية أو التطبيقية وتعد الكوادر النقابية املنتخبة مؤهلة حبكم مواقعها           املمارسات ال 

  . عضاء وحتقيق مصاحلهاألالنقابية امللقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق ا

  ٦املادة     
  احلق يف العمل 

 السابق وملحـق الـردود علـى        إىل تقريرها  ةحتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٣٥
ورد يف اجلزء األول من هذا التقرير بشأن التعـديالت     ستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     اال

  .٢٠٠٧مارس ، /آذار، و٢٠٠٥مايو /أيار، و١٩٨٠مايو /أيارالدستورية احلاصلة يف 
وليـة  ألشـارة إىل مالحمـه ا     إلالسابق ا (صدر قانون العمل اجلديد     وتضيف أنه قد      -١٣٦

 على حق كل ١٢ وقد نص يف املادة ٢٠٠٣ لسنة ١٢برقم  ) ق ملصر كمشروع بالتقرير الساب  
قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد امسه باجلهة اإلدارية املختصة اليت يقـع يف                 

 من ذات القانون على حق صاحب العمل يف تعيني من    ١٤كما تنص املادة    .دائرهتا حمل إقامته  
ختيار أو  ا يوفر محاية خاصة لتأمني احلق يف حرية         يملصريقع عليه اختياره كما وأن القانون ا      

 على حـق    ي على عقوبة احلبس والغرامة لكل من يعتد       ٣٧٥قبول العمل حيث نصت املادة      
 شخص، واحلـق يف االشـتراك يف        أيوالً يستخدم   أن يستخدم   أالغري يف العمل، واحلق يف      

ية تدابري غري مشروعه، سواء     أب أو   رهاإلو العنف أو ا    أ اجلمعيات عن طريق القوة أو التهديد     
  .والدهأمت ذلك على الشخص املعىن أو زوجته أو 

 فقد نظم الكتاب الثالث مـن القـانون التوجيـه            والفين وبالنسبة للتدريب املهين    -١٣٧
حيث نصت على تشكيل اجمللـس األعلـى        ) ١٤٤ ىلإ ١٣١ املواد من (والتدريب والتدرج   
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 يتوىل رسم السياسة    ينامج لتنمية واستخدام القوى البشرية الذ     لتنمية املوارد البشرية وضع بر    
 لتنمية واسـتخدام القـوى البـشرية        يالقومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قوم      

االستخدام األمثل، كما تناولت هذه املواد ما خيص متويل التدريب وشروط منح التـرخيص              
نشاء صـندوق لتمويـل     إ و يفية وضعها القانوين   وك  أو الفين  ملزاولة عمليات التدريب املهين   

 يف املائة من صاىف     ١هيل تتكون موارده من االعتمادات اليت ختصصها الدولة و        أالتدريب والت 
  .يقبله من تربعات وهبات حكامه وماألرباح املنشآت اخلاضعة أ

هـود  اجلزء الثالث من هذا التقريـر إىل اجل       ويف   ١١التعليق على املادة    يف  وسنشري    -١٣٨
 ياحلكومية املبذولة لتنفيذ هذا احلق وملواجهة مشكلة البطالة والعمل على اخلفـض التـدرجي     

لنسبة البطالة بالرغم من مشكلة التزايد السكاين وذلك من خالل خطط التنميـة وبـرامج               
  . سر املنتجةألهيل والتدريب ودعم املشروعات الصغرية واأالت

  ٧ملادة ا    
  روط العملش

 السابق وملحق الـردود علـى       ة إىل تقريرها  صر بشأن التعليق على هذه املاد     حتيل م   -١٣٩
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن             املبداة من اللجنة وكذلك ما     االستفسارات

         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠مـايو   /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      
صرية املقدمة إىل منظمـة العمـل الدوليـة حـول           وكذلك إىل التقارير امل   . ٢٠٠٧مارس  

  .االتفاقيات املنضمة هلا مصر
نه استمراراً للجهود املصرية يف مواكبة مستجدات ومقتضيات التزاماهتـا          أ وتضيف  -١٤٠

 ٢٠٠٣ لسنة   ١٢الدولية الناشئة عن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان صدر قانون العمل رقم            
املادة يف هذه   ربع الواردة   ألليها بالفقرات ا  إشروط العمل واملشار    وقد تضمن احملاور اخلاصة ب    

  :يتآلعلى التفصيل ا

  جور العادلةألا    
جور ألدىن ل ألجور خيتص بوضع احلد ا    أل ل ينشاء جملس قوم  إاستحدث قانون العمل      -١٤١

 سعار، كما خيتص بوضع احلد    ألجور وا أل مبا يكفل حتقيق التوازن بني ا      يعلى املستوى القوم  
 يوفر آلية قومية    يمر الذ أل يف املائة، وهو ا    ٧يقل عن    ال دىن للعالوات السنوية الدورية مبا    ألا

سـعار ويـضمن الزيـادات    ألدىن لألجور مبا يكفل توازهنا مع األللمراجعة املستمرة للحد ا   
  .  مناسب للعمال وعائالهتميالدورية هلا وذلك للحفاظ على مستوى معيش

 من القانون على حظر التمييز يف األجور بـسبب اخـتالف            ٣٥ ةكما نصت املاد    -١٤٢
 معاقبة صاحب العمـل     ٢٤٧ة  اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتضمنت املاد          

  .بالغرامة ملخالفة ذلك تتعدد بعدد العمال الواقع عليهم املخالفة وتتضاعف يف حالة العود
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  ظروف العمل مأمونة وصحية    
تاب اخلامس من القانون واخلاص بالسالمة والصحة املهنية وتـأمني بيئـة   تناول الك   -١٤٣

العمل، مجيع شروط السالمة والصحة املهنية اليت نصت عليها االتفاقيات الدوليـة املـصدق     
عليها من مصر، كما أخذ يف االعتبار اتفاقيات العمل اليت مل تصدق عليها مصر، وقد صدر                

 حدود األمان واالشتراطات واالحتياجات الالزمة لدرء        بشأن ٢٠٠٣ لسنة   ٢١١القرار رقم   
 متت فيه مراعاة يائية وتأمني بيئة العمل الذياملخاطر الفيزيائية وامليكانيكية والبيولوجية والكيم    

  .املعايري والقياسات الدولية يف هذا الشأن مبا يكفل ظروف وبيئة عمل مناسبة

  الترقيات    
       ن قانون العمل املشار إليه ال يضم مـن بـني أحكامـه             أما فيما خيص الترقيات فإ      -١٤٤

  هذه املسألة إال أنه مبا يكفله الدستور من مساواة فإنه يف املمارسة العمليـة تتمثـل                ما خيص 
فيما تصدره جهات العمل من لوائح للعاملني تتضمن وضع هياكل تنظيمية ووظيفية تسمح             

ساس الكفاءة واخلربة ومـستوى     أ تقوم على     واليت يبوضع املعايري املوضوعية للترق    مبقتضاها
يوجد متييز بني العاملني يف الترقيات وإن وجد فمن حق املواطن اللجوء للقـضاء               التعليم وال 

  .استناداً إىل حقه يف املساواة وفقاً للدستور

  جازاتاإلأوقات الراحة و    
ب أن تتخلل سـاعات  جي"وفيما خيص الراحة واإلجازات فقد نص القانون على أنه      -١٤٥

العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ساعة وأن يراعى يف حتديد                 
جيـب  "، كما نص على أنـه       "هذه الفترة أال يعمل العامل أكثر من مخسة ساعات متواصلة         

عـن  تنظيم العمل باملنشأة حبيث حيصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة األجر ال تقل               
  ".أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على األقل

 يوماً بأجر كامل ملن أمضى يف اخلدمة        ٢١هذا وقد حدد القانون ذاته اإلجازة السنوية          -١٤٦
 يوم مىت أمضى العامل يف اخلدمة عشر سنوات وأال تقل اإلجازة عـن              ٣٠سنة كاملة تزاد إىل     

وز سن اخلمسني عاماً وال يدخل يف حساب اإلجازة أيام العطالت           ثالثني يوماً يف السنة ملن جتا     
 بنسبة املدة اليت قضاها يف      ةجازإالرمسية والراحة األسبوعية، وملن تقل خدمته عن سنة فيستحق          

العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر يف العمل، وىف مجيع األحوال تزاد مدة اإلجـازة                 
 للعمال الذين يعملون يف األعمال الصعبة أو اخلطرة أو املضرة           السنوية مدفوعة األجر سبعة أيام    
  .  يصدر هبا قرار من وزير القوى العاملة واهلجرةبالصحة أو يف املناطق النائية واليت

قرار حق  إحكام من احملكمة الدستورية العليا ب     ألطار صدرت العديد من ا    إلوىف هذا ا    -١٤٧
جازات اليت حالت ظروف العمل دون حـصوله        إلا لرصيد   يالعامل يف صرف املقابل النقد    

  . عليها، والسابق اإلشارة إليها يف التعليق على املادة اخلامسة
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وتعد مصر من الدول املصدقة على اتفاقيات العمل األساسية كما تنفذ برناجماً وطنياً               -١٤٨
 Decent Workللعمل الالئق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وفقاً ألجندة العمـل الالئـق  

Agenda .    تنفيذ برنامج احلوار االجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل         ٢٠٠٨وجيرى منذ عام 
 - احلكومة وأصحاب األعمال والعمال    - الدولية هبدف زيادة قدرات شركاء العمل الثالثة      

وبناء آلية مستقرة تضمن وضع حلول متفق عليها ملشكالت العمل مبا يف ذلك التعامل مـع                
اع السلبية النامجة عن تداعيات األزمة املالية العاملية، وتنظيم ممارسة احلق يف اإلضراب،             األوض

  .واملفاوضة اجلماعية وفقاًَ التفاقيات العمل األساسية

  ٨املادة     
  احلق يف تشكيل نقابات 

 السابق وملحق الـردود علـى       إىل تقريرها  ةحتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٤٩
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن            ارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     االستفس

         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠مـايو   /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      
  :ما يلي  وتضيف،٢٠٠٧مارس 
 تنقسم النقابات يف مصر إىل نوعني عمالية ومهنية) )د)(ج)(ب)(أ(١(بالنسبة للفقرة    -١٥٠

 ١ وتعديالته احلاصلة بالقانونني رقم      ١٩٧٦ لسنة   ٣٥وينظم النقابات العمالية القانون رقم      
ما النقابات املهنية فينظم تشكيلها والعمل هبا القانون        أ،  ١٩٩٥ لسنة   ١٢ ورقم   ١٩٨١لسنة  
 وهتدف النقابات وفقاً للقوانني املشار إليهـا إىل محايـة احلقـوق             ١٩٩٥ لسنة   ١٠٠رقم  

عضائها والدفاع عن مصاحلهم وحتسني شروط وظروف العمل والعمل على نشر           املشروعة أل 
 ي واالقتـصاد  ي والكفاية املهنيـة واملـستوى الـصح        ورفع املستوى الثقايف    النقايب يالوع

عضائها، كما أهنا تشارك يف مناقشة مشروعات خطط التنميـة االقتـصادية            أل يواالجتماع
لعمالية العربية واألفريقية والدولية وتأكيد دور احلركـة        واالجتماعية واملشاركة يف اجملاالت ا    

  .النقابية العمالية املصرية يف هذه اجملاالت
وللنقابات يف سبيل حتقيق أهدافها أن تستثمر أمواهلا يف أوجه استثمار آمنـة وفقـاً               -١٥١

لية بالعمل على   كما تقوم النقابات العما   .للقواعد اليت حتددها الالئحة املالية للمنظمات النقابية      
تسوية املنازعات الفردية واجلماعية املتعلقة بأعضائها وإبرام عقود العمل اجلماعية واملشاركة           

  .يف مشروعات خطط اإلنتاج باملنشآت الصناعية
وأجاز القانون تشكيل االحتادات للمشتغلني يف جمموعات مهنية أو صـناعية علـى          -١٥٢

حتاد عام لكافة النقابات العمالية، وتتمتع النقابات       نص على تشكيل ا    مستوى اجلمهورية كما  
نشطة النقابية املماثلة دولياً ومل يتـضمن       ألعماهلا وحرية املشاركة يف ا    أباالستقالل يف إدارة    

 سوى االلتزام باألحكام املقررة يف القانون أو عدم إصـدار           القانون قيوداً على العمل النقايب    
حكام القانون يف جرائم التحريض على الكراهية واالزدراء أو     قرار أو عمل يعد جرمية طبقاً أل      
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قلب نظام احلكم أو عدم ترك العمل أو استعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو                 
 شخص أو االشتراك ياالعتداء على حقوق الغري يف العمل أو يف أن يستخدم أو ال يستخدم أ

 والنظام العـام    ي قيود ضرورية لصيانة األمن القوم     وهى) ٧٠املادة  (يف مجعية من اجلمعيات     
  . وحقوق اآلخرين

 كما حيظر فصل العامل عضو جملس إدارة النقابة         جييز القانون التفرغ للعمل النقايب    و  -١٥٣
معاقبـة  ) ٧٤ (ةكما تضمنت املاد  ) ٤٨،  ٤٥املادتني  ( عن العمل إال حبكم قضائي       هأو وقف 

رغامه على االنضمام أو االنـسحاب مـن        إلو عاقبه   حد العمال أ  أذا فصل   إصاحب العمل   
  . شخاصألمنظمة نقابية وتتعدد العقوبة بتعدد ا

       ١٢ مـن قـانون العمـل رقـم          ١٩٢ضراب فقد أجازت املادة     إلوعن احلق يف ا     -١٥٤
 من خالل منظماهتم النقابيـة دفاعـاً عـن          ي احلق للعمال يف اإلضراب السلم     ٢٠٠٣لسنة  

القتصادية واالجتماعية، إال أنه حيظر اإلضراب يف املنشآت االسـتراتيجية          مصاحلهم املهنية وا  
 أو باخلدمات األساسـية     يواحليوية اليت يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القوم         

  .اليت تقدمها للمواطنني
نقابة مهنية مثل نقابـة احملـامني       ) ٢١(كما صدر العديد من القوانني اخلاصة بعدد          -١٥٥
ملهن التعليمية والطبية واهلندسية واملوسيقية والتمثيلية والـسينمائية والفنـون التـشكيلية            وا
ـ         ألوا  يخصائيني االجتماعيني والتجاريني واملرشدين السياحيني والتمريض والعـالج الطبيع

  . والرياضيني والزراعيني
ارة إىل عضوية   شإل مع ا  ق الساب التقرير إىل ٣ و ٢حتيل مصر يف ردها على الفقرتني       و  -١٥٦

 وحتيـل مـصر     ٦/١١/١٩٥٧ليها واخلاصة باحلرية النقابية منذ      إتفاقية العمل املشار    امصر ب 
  . ن إىل منظمة العمل الدوليةأكذلك إىل تقاريرها املقدمة يف هذا الش

نه جترى حالياً دراسات مكثفة لتعديل قانون النقابات العمالية ملواكبة          أوتضيف إىل     -١٥٧
  . طنية للحركة العمالية واملستجدات الدولية يف هذا اخلصوصاملستجدات الو

   ):٢٠١١-٢٠٠٦( لنتائج االنتخابات النقابية األخرية مؤشرات إحصائية طبقاً    
  ؛٢١ املهنية النقاباتعدد  •
  ؛٢٣عمالية يف مصر  العامة الالنقاباتعدد  •
  ؛٤١٠بية التابعة للنقابات العامة  النقااللجانعدد  •
  ؛)ناثإ ١ ذكور ٢٢ (٢٣ العاماالحتاد  •
  ؛)ناثإ ٣١ ذكور ٤٥٢ (٤٨٣ العامة النقابات •
  ؛)ناثإ ٤٢  ذكور١٦٧٧ (١٨٠٨ النقابيةاللجان  •
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  .)٣٢٠٧١٣٧( األعضاء يف اجلمعيات العمومية عدد •
وىف هذا اإلطار تشري مصر إىل قيام وفد من منظمة العمل الدولية بزيـارة القـاهرة يف                   -١٥٨
قاءات مع ممثلي أطراف احلوار االجتماعي وشـركاء العمـل           حيث عقد ل   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

لالتفاق على كيفية دفع برنامج احلوار يف الفترة املقبلة ملساعدة مصر على الوفاء بالتزاماهتا الدولية               
 املعنية حبرية التنظيم النقايب، ومن املنتظر       ٨٧وتنفيذ اتفاقيات العمل األساسية مبا يف ذلك االتفاقية         

  .عاون مستقبالً مع املنظمة اليت أبدت استعدادها لتقدمي املساعدة الفنية الالزمةمتابعة الت

  ٩املادة     
  ياحلق يف الضمان االجتماع

 السابق وملحق الـردود علـى       إىل تقريرها  ةحتيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد        -١٥٩
التقريـر بـشأن    ورد يف اجلزء األول من هـذا         االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

         /آذار، و ٢٠٠٥مـايو   /أيـار ، و ١٩٨٠مـايو   /أيـار التعديالت الدستورية احلاصـلة يف      
  :، وتضيف ما يلي.٢٠٠٧مارس 

 للقوانني اخلاصة بالتأمينات االجتماعيـة      يحصائية واملالية حول التطبيق العمل    إلبعض املؤشرات ا      
  ا التقريرذلفترة اليت يغطيها هليها، خالل اإشارة إل والسالف ايوالضمان االجتماع

  التأمينات االجتماعية    
ليها بالتقرير  إشارة  إل سبق ا  تنظم التأمينات االجتماعية يف مصر عدة تشريعات واليت         -١٦٠

  :السابق وهى
اخلاص بالعاملني باحلكومة والقطاع     ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ رقم   ي التأمني االجتماع  قانون •

  ؛العام واخلاص
   ؛عمالألصحاب األ ي االجتماعنيمأن مد التأ بش١٩٧٦ لسنة ١٠٨ القانون •
   ؛ على املصريني العاملني باخلارجي بشأن التأمني االجتماع١٩٧٨ لسنة ٥٠القانون رقم  •
   .مينية للعمالة غري املنتظمةأن التغطية التأ بش١٩٨٠ لسنة ١١٢ رقم القانون •
لك القوانني والتكلفة املالية    دين من ت  يوسنتناول يف هذا البند بيان بتطور أعداد املستف         -١٦١

  .  هلذا احلقينفاذ الفعلإلالناشئة عن ا
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 ٢٠٠١دين من التأمني االجتماعي واملبالغ املنصرفة مـن عـام           يبيان تطور عدد املستف       
  ٢٠٠٥ حىت
 إصابة عمل بطالة عجز وفاة شيخوخة 

 السنة
دد ـع

 احلاالت
القيمة 
 باأللف

دد ـع
 احلاالت

القيمة 
 باأللف

دد ـع
 االتاحل

القيمة 
 باأللف

 عـدد
 احلاالت

القيمة 
 باأللف

٢٠٩٦٩ ٦٩٣ ٥٩١٠٥ ٢٤٣٤٩٦ ١٤٢٧٢٢ ١١٥٨٤٤٣ ٣٦٥٦٥٤ ١٨٧٢٧٧٧ ٢٠٠١ 

١١٣٥١ ٣٣٨ ٦٧٥٧٠ ٢٥٦٣٥٤ ١٥٠٠٧٧ ١١٥٢٣٤٣ ٤٠٦٥٦٧ ١٩٦٥١٨٦ ٢٠٠٢ 

٩٩٧٧ ٢١٤ ٧٥١١٥ ٢٦٤٧٩٨ ١٥٧٧٧١ ١١٣٠٩٩٤ ٤٤٧٣٤٩ ٢٠٤٦٠٣٨ ٢٠٠٣ 

١٢٤٣٣ ٥٧١ ٨٣٢١٠ ٢٧٢٠٢٦ ١٦٥٨٩٥ ١١٠٧٣٦٣ ٤٨٧٣٠٤ ٢٠٨١٤٥٢ ٢٠٠٤ 

١٦٦٧٤ ٣٠٦ ٩١٥٣٩ ٢٧٨٣٥٨ ١٧٣٩٤١ ١٠٨١١٤٣ ٥٢٩٦٤٩ ٢١٠٨٨٩٨ ٢٠٠٥ 

  بيان بعدد احلاالت املؤمن عليها وعدد حاالت املعاش    
 عدد حاالت املعاشات  عدد املؤمن عليهم 

 اجملموع ١١٢/٨٠ق ٥٠/٧٨ق ١٠٨/٧٦ق ٩٧/٧٥ق اجملموع ١١٢/٨٠ق ٥٠/٧٨ق ١٠٨/٧٦ق ٧٩/٧٥ السنة

٣٢٧٥ ١٦٧٦ ٥,٣٠٨ ٣٢٥ ١٢٦٩ ١٣٤٢٣ ٥٩٤١ ١٨ ١٨٧٦ ٥٦٠٧ ٢٠٠١ 
٣٣٧٧ ١٦٨٧ ٥,٦٠٥ ٣٤٣ ١٣٤١ ١٣٦٥٦ ٥٩٤١ ١٥ ١٩٢٤ ٥٧٧٦ ٢٠٠٢ 
٣٤٤٥ ١٦٨٣ ٥,٨٦٤ ٣٥٩ ١٣٩٧ ١٣٨٢٤ ٥٩٦٦ ١٦ ١٩٦٦ ٥٨٧٦ ٢٠٠٣ 
٣٤٦٣ ١٦٣٦ ٦,٩٩٠ ٣٧٦ ١٤٤٦ ١٣٩١٠ ٥٥٠٦ ١٦ ٢٤١٨ ٥٩٧٠ ٢٠٠٤ 
٣٤٧٠ ١٥٧٦ ٦,٩٢ ٣٩٤ ١٤٩٨ ١٤٠٠٦ ٥١٦٦ ١٧ ٢٤٦٨ ٦٣٥٥  ٢٠٠٥ 

عداد املستفيدين من التأمني االجتماعي وكذلك      أحصائيات إىل تزايد    إلوتشري تلك ا    -١٦٢
  . زيادة املبالغ املالية املنصرفة لتغطية التكلفة املالية لتنفيذ هذا احلق

  ينظام الضمان االجتماع    
 لألسر الفقرية ذات الدخل     يهتدف خطط وبرامج احلكومة إىل توفري االستقرار املاد         -١٦٣
دود عن طريق توفري حد أدىن من الدخل لبعض فئات اجملتمع الذين أعجـزهتم ظـروفهم                احمل

االجتماعية أو الصحية أو العمرية عن العمل وأصبحوا بال مورد رزق ومل تظلـهم مظلـة                
التأمينات االجتماعية، ويعد نظام الضمان االجتماعي أحد وسائل احلماية االجتماعية هلـذه            

مناسب للوفاء باحتياجاهتا الضرورية وتشمل هذه الفلسفة رعايـة         األسر وذلك بتوفري دخل     
 االجتماعية والعمرية وباألخص الطفل واملعـوق واألرملـة         يالفرد واألسرة يف كافة النواح    

 بشأن الـضمان االجتمـاعي      ١٩٧٧ لسنة   ٣٠واملطلقة والعاجز واملسن وقد صدر القانون       
دين يربعة نظم لتغطية املستف   أل ل عليه ومقرراً  حمدداً الفئات املستحقة للضمان وأحوال احلصو     

ليهـا  إ وسنشري   ة املعاشات الضمانية ومعاش الطفل واملساعدات الشهرية والدفعة الواحد        يه
  . بقدر من التفصيل
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  املعاشات الضمانية    
  :تيةآلوتصرف إىل الفئات املستحقة ا  -١٦٤

  ؛املطلقة/األرملة/اليتيم •
   ؛وجت أو سجنت املطلقة إذا توفيت أو تزأبناء •
  ؛العاجز •
   ؛ اليت بلغت سن اخلمسني ومل يسبق هلا الزواجالبنت •
   ؛ املسجون ملدة ال تقل عن ثالث سنواتأسرة •
  . عاما٦٥ًمن يبلغ  •
 متعاقبة بتقرير زيادات للمعاش ملواجهة الزيادات املتالحقة        نيوقد صدرت عدة قوان     -١٦٥

       ا صدر قـرار رئـيس جملـس الـوزراء          قتصاديات السوق، كم  ا إىل   هسعار نتيجة االجتا  ألل
      جنيهـاً كحـد   ٧٠ ليتـراوح بـني   ي بزيادة االستحقاق الشهر٢٠٠٥ لسنة  ١٦١٣رقم  

  . جنيهاً كحد أقصى وذلك طبقاً لعدد أفراد األسرة١٠٠أدىن، 
 وللحد من ظاهرة التسرب من التعلـيم،        يساسألوتشجيعاً على االلتحاق بالتعليم ا      -١٦٦

 بصرف منحة دراسية لكل أسرة مستحقة ٢٠٠٥ لسنة ١٧٣٦س الوزراء رقم صدر قرار رئي
ـ             ي والثـانو  يملعاش الضمان االجتماعي عن كل أبن ملتحق ومنتظم مبراحل التعليم األساس
)  أشـهر  ٨ (يالعام وما يف مستواها، مقدارها عشرين جنيهاً شهرياً خالل مدة العام الدراس           

  . شهرياً لألسرةه جني١٠٠ بناء حبد أقصىألوتعدد املنحة بعدد ا

  معاش الطفل    
 ١٢٦ واملعدل بالقـانون     ١٩٩٦ لسنة   ١٢قانون الطفل رقم    من   ٤٩حددت املادة     -١٦٧
  :ي وفقاً ملا يلي األطفال الذين هلم احلق يف احلصول على معاش شهر٢٠٠٨لسنة 

  ؛ األيتام أو جمهولو األب أو األبويناألطفال •
     توفيت أو سجنت أو حبـست ملـدة         إذا تزوجت أو   األم املعيلة أو املطلقة      أطفال •

  ؛تقل عن شهرال 
  ؛املسجون أو احملبوس ملدة ال تقل عن شهر  احملتجز قانوناً أوأطفال •
ن يصرف  أ جنيهاً وعلى    ٦٠ للطفل وهو    يووضع القانون حد أدىن للمعاش الشهر       -١٦٨

  . ياعمطبقاً للقواعد املقررة بقانون الضمان االجت
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  ت الشهريةاملساعدا    

  الفئات املستحقة للمساعدات الشهرية    
   ؛ابتداء من الشهر الثالث للحمل وحىت الوضع: احلامل •
  ؛حىت يتم عامه الثاين: الرضيع •
أو من يف حكمه ملدة تزيد عن شهرين وتقل عن          :  اليت يكون عائلها مسجوناً    األسرة •

رملة أو الشيخ حسب ثالث سنوات وتكون املساعدة بفئة مساوية ملعاش اليتيم أو األ
  ؛تكوين األسرة

يؤثر  األسرة اليت يكون عائلها مصاباً مبرض مينعه عن أداء العمل أو          :  املرضى حاالت •
  ؛على دخله تكون املساعدة مساوية ملعاش العجز حسب تكوين األسرة

ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال يعلم حمل إقامته وتكون           :  اليت يهجرها عائلها   األسرة •
  .مساوية ملعاش اليتيم أو األرملة أو الشيخ حسب تكوين األسرةاملساعدة 

  مساعدات الدفعة الواحدة    
نص القانون على منح مساعدة نقدية دفعة واحدة لألشخاص واألسر احملتاجة وذلك              -١٦٩

للقيام مبشروعات جديدة أو تدعيم مشروعات قائمة فردية أو مجاعية منطية أو غـري منطيـة                
 جنيـه   ٣٠٠٠ جنيه وال تزيد عـن       ١٠٠٠سرة حبيث ال تقل املساعدة عن       لتنمية موارد األ  

وتكون األولوية ألصحاب املعاشات واملساعدات الشهرية الضمانية وأسرهم وحتدد حاالت          
  . االحتياج امللحة يف مصاريف التعليم واجلنازة والوضع

  إعانات العاملني السابقني    
سابقني باحلكومة والقطاع العام الذين قضوا مدة       أقر القانون منح إعانات للعاملني ال       -١٧٠

ال تقل عن ثالث سنوات متتالية ويعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحـد قـوانني التأمينـات                
  ).  الزواج-  التعليم- املرض(االجتماعية أو قوانني املعاشات األخرى يف حاالت 

  ٢٠٠٥ حىت عام ١٩٩٩ من عام  املنصرفةغبيان باملستحقني لبنود الضمان االجتماعي واملبال    
 اإلغاثة احمللية إعانات العاملني السابقني املساعدات الضمانية املعاشات الضمانية ومعاش الطفل

  املنصرف  عدد األسر  املنصرف  عدد األسر  املنصرف  عدد األسر  املنصرف  عدد األسر السنة م
٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٨٩٦٠ ٣٥٠٠٠٠ ٢٤٥٥ ١١٦٩٤٠٠٠ ٩٦٠١٩ ١٦٢٥٠٠٠٠٠ ٣٤٧٧٦١ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١ 

١٨٥٠٠٠٠٠٠ ٧٨٩٧٤ ٣٥٠٠٠٠ ٤٠٢٨ ١٣٤٢٤٠٠٠ ٩١٩٣٥ ٥٧٦٥٠٠٠٠٠ ٦٦٠٧٨٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢ 

٢٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٢٤١٥ ٢٤٠٠٠٠٠٠ ١٠٩٠٠٠ ٤٨٦٠٠٠٠٠ ٧٧٦٠٠٠ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٣ 

٢٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٠٠٠ ٣٨٥٠٠٠ ٢٥٨٦ ٣٦٠٠٠٠٠٠ ١٥١٠٠٠ ٤٣٤٤٠٠٠٠٠ ٨١٢٧٣٩ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٤ 

٢٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٦٦٦ ٤٠٠٠٠٠ ٢٥٥٤ ٤١٥٠٠٠٠٠ ٢٠٣١٣٥ ٥١٦٦٠٠٠٠٠ ٨٢٧٦٩٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٥ 

٢٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٩٦٤ ٤٠٠٠٠٠ ٢٤١٨ ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٣٧٢٤ ٤٨٨٠٠٠٠٠ ٨٤٣٢٥٩ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٦ 



E/C.12/EGY/2-4 

59 GE.11-47974 

ليها ملواجهة مؤشرات   إوتتواىل القرارات اهلادفة لرفع قيمة املساعدات النقدية املشار           -١٧١
  . التضخم

  تطبيقات قضائية    
 قـضت   يفراد لوسائل االنتصاف الوطنية وحقهم يف التقاض      ألطار استخدام ا  إوىف    -١٧٢

ملتعلقـة  مامهـا حـول القـوانني ا      أاحملكمة الدستورية العليا وىف بعض املنازعات املطروحة        
  :يباملعاشات مبا يل

     ١٥٠رقـام   أمن املادة الثانيـة بـالقوانني       ) ١( احملكمة بعدم دستورية البند      قضت •
  ٩١ ،٢٠٠٢  لـسنة  ١٥٠،  ٢٠٠١ لـسنة    ١٩،  ٢٠٠٠ لسنة   ٨٥،  ١٩٨٨لسنة  
 لتقريرها قصر زيادة املعاشات املقررة علـى مـن          ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨،  ٢٠٠٣لسنة  

 خدمتهم باالستقالة، مما يـشكل      ي الزيادة ملن تنته   انتهت خدمتهم وعدم تقرير هذه    
احلكم الـصادر يف    . ( من الدستور  ٣٤خمالفة عدواناً على حق امللكية املقرر باملادة        

   ؛)١/٧/٣٠٠٧ قضائية دستورية جلسة ٢٨لسنة  ٣٣القضية رقم 
ي  من قانون التأمني االجتمـاع     ٢٣قضت احملكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة          •

جر املتغري ملن   أل لتقريرها خصم املعاش املستحق عن ا      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الصادر بالقانون   
خرى، مما يعد متييزاً    أسباب  أل خدمتهم   ي خدمتهم باالستقالة دون غريهم ممن تنته      يتنته

احلكم الصادر يف القـضية     . ( من الدستور  ٤٠مبدأ املساواة املقرر باملادة      يشكل خمالفة 
   ؛)٤/٥/٢٠٠٨ة جلسة قضائية دستوري ٢٤ لسنة ٣١٠رقم 

وىل من القانون رقـم    أل من الفقرة الثانية من املادة ا      ٢قضت احملكمة بعدم دستورية البند       •
صحاب املعاشات دون العـاملني  ألقصى للزيادة املقررة أ لتقريرها حد ٢٠٠٤ لسنة  ٨٨

 اهبـة قصى رغم وحدة اهلدف وهـو جم     أ الزيادة دون حد     هبالدولة حيث قررت هلم هذ    
عباء املعيشية املتزايدة، مما يعد جتاوزاً من املشرع يف استخدام سلطته يف جمال تنظـيم               ألا

احلكـم  . ( مـن الدسـتور  ١٢٢، ١٧ يشكل خمالفة للمادتني يمر الذألاحلقوق وهو ا 
   .)٨/٦/٢٠٠٨ قضائية دستورية جلسة ٢٧ لسنة ٢٠الصادر يف القضية رقم 

  ١٠ املادة    
  محاية األسرة

تقريرها السابق وملحق الـردود علـى       إىل   ةيل مصر بشأن التعليق على هذه املاد      حت  -١٧٣
ورد يف اجلزء األول من هـذا التقريـر بـشأن            االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

 ٢٠٠٧مارس /آذار، و٢٠٠٥مايو /أيار، و١٩٨٠مايو /أيارالتعديالت الدستورية احلاصلة يف 
  :، وتضيف ما يلي املواد السابقةوما ورد كذلك يف التعليق على
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 يف جماالت محاية األسرة واملـرأة       ي والتطبيق ياملستجدات احلاصلة على الصعيد التشريع        
  والطفولة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

  إجراءات محاية األسرة    
رة من أجل   توفر القوانني املصرية استناداً للقواعد الدستورية أوجه كثرية من احلماية لألس            -١٧٤

شارة إلوىل يف اجملتمع وقد سبق ملصر ا      ألداء رسالتها باعتبارها اخللية ا    أاحلرص على استمرارها يف     
وجه احلماية اليت قررها املشرع     ألسابق وملحقه، وسنعرض    ل تلك احلماية بالتقرير ا    هوجألتفصيالً  
  :اآليتصيل  يف هذا الشأن خالل الفترة اليت يغطيها التقرير وذلك على التفياملصر

   ؛خرآل من الزوجني مع معاش اأيجواز اجلمع بني معاش   -١  
   ؛سوة بالرجلأسرة ألعفاءات الضريبية املقررة لإلمنح املرأة العاملة ا  -٢  
   ؛نشاء حماكم خاصة باألسرةإ  -٣  
 بشأن إنشاء نظام حماكم األسرة هبدف تبسيط        ٢٠٠٤ لسنة   ١٠صدر القانون رقم      -١٧٥

وقد تـضمن    .املنازعات األسرية يف آجال مناسبة صوناً لألسرة ومحايتها       اإلجراءات وحسم   
 القانون املذكور إنشاء مكاتب لتسوية املنازعات األسرية تتوىل االجتماع بـأطراف الـرتاع            

  هلـم  ي فيه وتبد  يومساع أقواهلم مث تقوم بتبصريهم جبوانبها املختلفة وآثارها وعواقب التماد         
 ة لتسوية الرتاع ودياً حفاظاً على كيان األسرة وذلك خالل مخسة          النصح واإلرشاد يف حماول   

 عشر يوماً من تاريخ تقدمي الطلب، فإذا مت الصلح يتوىل رئيس مكتب املنازعات األسرية إثباته
يف حمضر يوقعه أطراف الرتاع يلحق مبحضر اجللسة اليت مت فيها ويكون له قـوة الـسندات                 

 تسفر اجلهود عن تسوية الرتاع ودياً يف مجيع عناصره أو بعضها التنفيذية واجبة النفاذ، وإذا مل   
وأصر الطالب على استكمال السري فيه حيرر حمضراً مبا مت ويوقع عليه من أطـراف الـرتاع                 

 مـن  يوترسل إىل حمكمة األسرة املختصة وذلك يف موعد غايته أسبوع من تاريخ طلـب أ     
  .أطراف الرتاع

  ؛صندوق تأمني األسرة  -٤  
 بإنشاء صندوق نظام تأمني األسرة لتوفري الدعم       ٢٠٠٤ لسنة   ١١صدر القانون رقم      -١٧٦
داء النفقات واألجـور    أ لألسرة يف األحوال اليت يقررها القانون وعلى وجه اخلصوص           املايل

  .احملكوم هبا للمرأة طبقاً لقوانني األحوال الشخصية
  ؛قانون اجلنسية  -٥  
 ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ بتعديل قانون اجلنسية رقم      ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤صدر القانون رقم      -١٧٧
، تعزيـزاً    تضمن السماح مبنح اجلنسية املصرية ألبناء األم املصرية املتزوجة من أجنيب           يوالذ

  .ةأ املساواة بني الرجل واملرملبدأوتطبيقاً 
   .التطبيقات القضائية  -٦  



E/C.12/EGY/2-4 

61 GE.11-47974 

ة األسرة عمالً بالنص    صدرت عدة أحكام من احملكمة الدستورية العليا يف شأن محاي           -١٧٨
  : طار ومنهاإل يف هذا ايالدستور

 نـصت علـى    من قانون اجلامعات والـيت ٩٩ الصادر بعدم دستورية املادة     احلكم •
جـازات  إجازة رعاية الطفل من بني مدة العشر سنوات املسموح هبا ك          إحتساب  ا

 هـدار لوحـدة   إلعضو هيئة التدريس باجلامعة طوال مدة خدمته، ملا يف ذلك من            
ـ خالالً مب إساس اجملتمع و  أسرة املصرية باعتبارها    ألاألسرة اليت كفلها الدستور ل     دأ ب

احلكم الصادر يف   ( .مام القانون ملا تتمتع به العامالت بالدولة يف هذا الشأن         أاملساواة  
   ؛)١٣/٢/٢٠٠٥ قضائية دستورية جلسة ٢٥ لسنة ٨١القضية رقم 

 من الئحة العاملني بالربيد من      ٨٢ ةاملادنصت عليه     الصادر بعدم دستورية ما    احلكم •
جازة مرافقة الزوج على ست سنوات ملخالفة ذلك للدستور مبا     إن تزيد   أجيوز   انه ال 

 ١٨٤احلكم الصادر يف القضية رقـم       ( .يشكله من مساس بوحدة األسرة وترابطها     
  .)١٣/٢/٢٠٠٦ قضائية دستورية جلسة ٢٥لسنة 

  مومةاألمحاية     
ة أمومـة وبـاملر   ألحكام املتصلة حبماية ا   أليعات املصرية العديد من ا    تضمنت التشر   -١٧٩

ليه إشارة  إلحو السابق ملصر ا   نالعاملة مبا يتفق مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك على ال          
  .نأبالتقرير السابق وملحقه وتضيف املستجدات يف هذا الش

   بشأن قانون العمل٢٠٠٣ لسنة ١٢القانون رقم     
ص املشرع على أن توافق األحكام املواثيق واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها            حر  -١٨٠

 من أجل محاية األسرة ورعاية األمومة والطفولة    يمجهورية مصر العربية وكذلك الدستور املصر     
  :)٨٨/٩٧املواد ( من الباب السادس وقد نظم قانون العمل تشغيل النساء بالفصل الثاين

من القانون أن تسرى على النساء العامالت مجيـع األحكـام            ٨٨ املادة   تضمنت •
  ؛املنظمة لتشغيل العمال دون متييز بينهم مىت متاثلت أوضاع عملهم

 على صاحب العمل فصل العاملة أو إهناء خدمتـها أثنـاء            ٩٢ حظرت املادة    كما •
  ؛جازة الوضعإ

 شهراً التالية   ٢٤رضاع طفلها خالل    إل حق العاملة يف فترتني راحة       ٩٣ ةوتضمنت املاد  •
  ؛لتاريخ الوضع فضالً عن مدة الراحة املقررة وللعاملة احلق يف ضم هاتني الفترتني

 عـامالً فـأكثر يف      ٥٠ على حق العاملة يف املنشأة اليت تستخدم         ٩٤ ة املاد ونصت •
جازة بدون أجر ملدة ال تتجاوز سنتني لرعاية طفلها وال تستحق هذه            إاحلصول على   

  ؛ مرتني طوال مدة خدمتهاجازة ألكثر منإلا
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   ذا زاد عـدد عمالـه  إشاء دور حضانة إنلزام صاحب العمل ب إ ٩٦وتضمنت املادة    •
   ؛قامتهاإعمال باملنطقة الواحدة يف أل عامل، وإن قل عن ذلك اشتراك أصحاب ا١٠٠عن 

عمال لذلك مقررة عقوبة الغرامـة      ألصحاب ا أ أحوال خمالفة    ٢٤٩ املادة   وجرمت •
   .هنم املخالفةأدد من وقعت بش تتعدد بعواليت

  ١٩٩٤ لسنة ١٤٣حوال املدنية رقم ألقانون ا    
 على رفع سن الزواج     ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ مكرر واملضافة بالقانون     ٣١نصت املادة     -١٨١
 للـراغبني يف  جراء فحص طيبإمتام التوثيق إلنثى كما اشترط القانون أل عام بالنسبة ل   ١٨إىل  

مراض اليت تؤثر على حياة أو صحة كل منـهما أو علـى      أل ا الزواج للتحقق من خلومها من    
صحة نسلهما، وهتدف هذه التعديالت التشريعية محاية األسرة من العوامل املساعدة علـى             

  . ستمرارها يف أداء رسالتهااالتفكك وضمان 

  ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم     
 على منح   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦  من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم      ٧٠نصت املادة     -١٨٢

جازة لـثالث مـرات     إل ا هجازة وضع ملدة ثالثة أشهر بأجر كامل، ومتنح هذ        إاملرأة العاملة   
  . طوال مدة خدمتها

كما نصت على خفض ساعات العمل اليومية للمرأة احلامل ساعة اعتباراً من الشهر               -١٨٣
ة احلمل وحىت مـرور     السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مد         

  . ستة أشهر من تاريخ الوالدة

  إجراءات محاية الطفولة    
ليـه تفـصيالً    إشارة  إل ا ت مت يولة يف مصر على النحو الذ     فوجه محاية الط  أتتعدد    -١٨٤

بتقريرها السابق وملحقه وسنضيف املستجدات التشريعية احلاصلة على القـوانني املتعلقـة            
  :بالطفولة

  ٢٠٠٣ لسنة ١٢قانون العمل رقم     
          املـواد  (طفـال   ألنظم القانون يف الفصل الثالث من البـاب الـسادس تـشغيل ا              -١٨٥
جـاز تدريبـهم يف     أ و يساسألمتام مرحلة التعليم ا   إوهنى عن تشغيلهم قبل     ) ٩٨/١٠٢من  
 ساعات مع تقرير فترة     ٦يتجاوز   حوال وبشروط حمددة كما حدد ساعات العمل هلم مبا ال         أ
ربعة ساعات متواصلة،   أكثر من   أتقل عن ساعة مع مراعاة عدم تشغيلهم          راحة ال  فترات أو

  . حكام هذا الفصل على العاملني يف الزراعةأونص على سريان 
عمال هلذا الفصل ونصت علـى      صحاب األ أ على جترمي خمالفة     ٢٤٨ونصت املادة     -١٨٦

  . ملخالفةتتعدد بعدد من وقعت بشأهنم ا) ١٠٠٠-٥٠٠(معاقبتهم بالغرامة 
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  : يقرارات الوزارية املنفذة لذلك وه ال٢٠٠٣ وقد صدرت يف عام  -١٨٧
 بشأن حتديد نظام تشغيل األطفال والظروف ٢٠٠٣ لسنة ١١٨ رقم ي الوزارالقرار •

والشروط واألحوال اليت يتم فيها التشغيل هبدف حتسني شروط وظـروف العمـل             
ضالً عن منع اشـتغال األطفـال يف        لألطفال العاملني يف السن املسموح به قانوناً ف       

  ؛) مهنة٤٤(األعمال اخلطرة 
 بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة للتدرج      ٢٠٠٣ لسنة   ١٧٥ رقم   ي الوزار القرار •

 تعىن باألطفال الذين يتم إحلاقهم لدى أصحاب األعمال بغرض تعلـم             واليت املهين
 أمره وبني صاحب     أو ويل  مهنة خالل فترة زمنية حمددة وفقاً التفاق يربم بني العامل         

العمل هلذا الغرض وحظر تدريبه على املهن احملظور تشغيل األطفـال هبـا طبقـاً               
  .للقرارات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن

  ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم     
تفاقية الطفل والربوتوكـوالن  النضمام مصر امبوجب االلتزامات الدولية الناشئة عن     -١٨٨

  ١٢٦ العمل ذات الصلة، مت تعديل قانون الطفل بالقـانون رقـم             تفاقييتاا وكذا   امللحقان هب 
  :تيةآل وقد تضمن األحكام ا٢٠٠٨لسنة 

 نصت على كفالة الدولة كحد أدىن       وىل من القانون واليت   ألأضيفت الفقرة الثانية للمادة ا     •
  ؛ مصريفالنافذة تفاقية الطفل واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان احقوق الطفل الواردة ب

 نصت على كفالة الدولة حلق الطفـل يف          مكرر إىل القانون واليت    ٧ املادة   أضيفت •
احلصول على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والعالجية وحقه يف بيئة صاحلة           

   ؛هلغاء كافة املمارسات الضارة بصحتإونظيفة وصحية و
 على حظر تعريض الطفل عمداً       نصت إىل القانون واليت  ) أ( مكرر   ٧ املادة   أضيفت •

اختاذ اإلجراءات املناسبة من جلنة محاية الطفولة       ه،   رعايت  ضار من متويل   يذاء بدين إل
   ؛يف حالة خمالفة ذلك

طفال يف  ألشراك ا إ نصت على حظر     إىل القانون واليت  ) ب( مكرر   ٧ املادة   أضيفت •
ازعـات املـسلحة أو     املن عمال احلربية وكفالة احترام حقوقه يف حالة احلرب أو        ألا

بادة اجلماعية أو اجلرائم    إلومعاقبة من يرتكب جرائم احلرب أو ا      . الكوارث الطبيعية 
   ؛نسانيةإلضد ا

 مكرر إىل القانون ونصت على إنشاء دار حضانة يف كل سـجن  ٣١ املادة   أضيفت •
 وعلى تالزم األم طفلها يف العـام        ةللنساء ويسمح فيها ببقاء الطفل حىت سن الرابع       

   ؛ أو رعايته كجزاء تأدييبهول، مع عدم جواز حرماهنا من رؤيتاأل
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دىن لسن التدريب ألدىن لسن التشغيل إىل مخسة عشر عاماً، ورفع احلد ا      ألرفع احلد ا   •
عمـال  ألطفـال يف ا   أل وحظر تشغيل ا   ٠)١٢-١٤(إىل ثالثة عشر عاماً بدالً من       

   ؛)٦٤-٥٤ادتان امل (١٩٩٩ لسنة ١٨٢املعرفة باتفاقية العمل الدولية رقم 
نشاء جلان  إحوال تعرض الطفل للخطر و    أ نظام التحول خارج نظام القضاء يف        قرارإ •

خاصة حلماية الطفل خارج نظام القضاء للنظر يف التدابري املناسبة ملواجهـه حالـة              
   ؛)٩٨املادة (اخلطورة 

  ). ٧( عشر عاماً بدالً من لية اجلنائية على الطفل إىل اثنيتؤو سن املسرفع •
، ٢٠٠٦وقد مت إدراج بند ملوازنة الطفل ضمن املوازنة العامة للدولـة منـذ سـنة           -١٨٩

. ة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة وإدماج مكون الطفولة واألمومة يف اخلطة اخلمسيّ    
، ٢٠٠٧ للطفولة واألمومة وحدة ملناهضة االجتار يف األطفال يف سنة يكما أنشأ اجمللس القوم

 ساعة جماناً وخط خلدمـة األطفـال ذوى         ٢٤خن لنجدة الطفل يعمل على مدار       وخط سا 
ومت تكثيف الدورات التدريبية للعاملني بالشرطة والنيابة العامة ودور التعليم للتوعية           . اإلعاقة

  . محلة إعالمية مستمرة للتوعية هبذه احلقوقحبقوق الطفل، وتبين
فال، تبنت وزارة القوى العاملة واهلجرة عدة        شأن مكافحة أسوأ أشكال عمل األط      ويف  -١٩٠

مشروعات من خالل التعاون مع منظمة العمل الدولية أمثرت عن إعالن خلو مخس حمافظات من               
  ).  اجلديديالواد/جنوب سيناء/مشال سيناء/أسوان/األقصر(أسوأ أشكال عمل األطفال 

  قانون العقوبات    
 ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ات واملضافة بالقانون     مكرر من قانون العقوب    ٢٤٢نصت املادة     -١٩١

  . على جترمي ختان اإلناث ونصت على عقوبة احلبس أو الغرامة ملن يرتكب ذلك
 على  ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ من قانون العقوبات واملضافة بالقانون       ٢٩١نصت املادة   و  -١٩٢

نسياً أو جتارياً    ج هطفال وعرضهم للبيع أو التعامل عليه باعتباره رقيقاً أو استغالل         ألجترمي بيع ا  
غراض غري املشروعة، ونصت على عقوبة      أل أو غري ذلك من ا     ي يف العمل القسر   هستخداماأو  

 وذلك حىت   هرتكاباالسجن املشدد والغرامة ملن يرتكب هذا الفعل أو حيرض عليه أو يسهل             
 رتكبت اجلرمية مـن قبـل     اكان ذلك باخلارج، ومضاعفة العقوبة إذا        ولو مل تقع اجلرمية أو    
كما نصت على عقوبة السجن املشدد لكل من نقل من طفل عضواً            . مجاعه إجرامية منظمة  

  . عنهاملسؤول من أعضاء جسده أو جزءاً منه وعدم االعتداد مبوافقة الطفل أو 
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  ١٩٩٤ لسنة ١٤٣حوال املدنية رقم ألقانون ا    
قود الزواج   مكرر تتضمن حظر توثيق ع     ٣١ضيفت إىل القانون مادة جديدة برقم       أ  -١٩٣

ملن مل يبلغ من اجلنسني مثانية عشر عاماً ملنع زواج القاصرات قبل بلوغهن سن النضج املناسبة                
   ٠سرةألعباء تكوين األيات وؤوواملؤهلة لتحمل مس

ة واجمللـس   أ للمر ي فان اجمللس القوم   يوىف هذا السياق فإنه على صعيد العمل التطبيق         -١٩٤
ارمها آليات قومية متخصصة يتمتعا بالعديد من الصالحيات على         مومة باعتب أل للطفولة وا  يالقوم

 تفصيالً يف اجلزء األول من هذا التقرير، وينهض كل من اجمللسني يف             إليهشارة  إلالنحو السالف ا  
 مومة والطفولة واليت  ألطار اختصاصاته بوضع العديد من اخلطط والربامج املعنية حبماية املرأة وا          إ

 يف  يساسأة لتمكينها من أداء رسالتها يف اجملتمع كشريك         أاية والرعاية للمر  من شاهنا توفري احلم   
م وللطفولة لضمان التنشئة السوية للنشء ويشار إىل        أداء رسالتها ك  أخطط وبرامج التنمية وىف     

خرية ألصدار حزمة القوانني والتعديالت ا    إ قام به كل من اجمللسني يف        ير الرائد والفعال الذ   والد
وكذا املبادرة إىل العديد من     . ليها يف اجلزء األول من هذا التقرير      إشارة  إلال والسبق ا  يف هذا اجمل  

  . ن تعديل قانون العقوباتأ دراستها بشياملقترحات اجلار
جهزة الوطنية املعنية يف ضوء التزاماهتا      ألليها حرص ا  إوتعكس اجلهود املصرية املشار       -١٩٥

نفاذ االلتزامات الدولية ملصر يف جمـال       إ التنفيذية، على    طار خططها وبراجمها  إالدستورية ويف   
حقوق اإلنسان وتواصل سعيها حنو توافق التشريعات الوطنية مع هذه االلتزامات، سواء من             

ة والطفل وتقرير عقوبات هلا، أو مـن ناحيـة تعزيـز    أناحية تعقب املمارسات الضارة باملر    
  . الة الدولة لتطبيقهاة والطفل وكفأسرة واملرألجراءات احلماية لإ

ن كذلك إىل ما ورد تفصيالً بتقاريرها املقدمة إىل كل من           أوحتيل مصر يف هذا الش      
  . الطفلحقوق  وأةاملربالقضاء على التمييز ضد املعنيتني يتني اللجنتني التعاهد

الثالث إىل اجلهود احلكومية املبذولة من أجل مواجهـة مـشكلة           يف اجلزء   وسنشري    -١٩٦
  . الشوارعطفال أ

  ١١املادة     
   مناسبياحلق يف مستوى معيش

تقريرها السابق وملحـق الـردود علـى        إىل  حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املادة          -١٩٧
ورد يف اجلزء األول من هذا التقرير بشأن التعـديالت     االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

    وتـضيف  ،٢٠٠٧مـارس   /آذار، و ٢٠٠٥مايو  /أيار، و ١٩٨٠مايو  /أيارالدستورية احلاصلة يف    
  :ما يلي
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  حوال املعيشيةاألاحلق يف حتسني     
لياهتا الوطنية  ؤوتقوم سياسات وخطط وبرامج احلكومة، يف كافة اجملاالت تنفيذاً ملس           -١٩٨

والتزاماهتا الدستورية، على تكثيف اجلهود حلشد وتنمية وتطوير املوارد الطبيعية للبالد مـن             
  املالئم للمواطنني والعمل على توفري سبل احلياة الكرمية هلم، ومبا          ييق املستوى املعيش  أجل حتق 

طـار  إهدافها يف   أيكفل توفري الغذاء والكساء والسكن، وتتنوع تلك اخلطط والربامج وفق           
.  اليت تنتهجها مصريصالح االقتصاد إلمراعاة البعد االجتماعي عند تنفيذ مقتضيات سياسة ا       

  :يساسية مشتركة لتلك اخلطط والربامج فيما يلألح احملاور ايضاإوميكن 

سـعار  أ الدخل ب  يساسية للمواطنني من حمدود   ألتوفري املتطلبات املعيشية ا   : احملور األول     
   عباء املالية الناشئة عن ذلكألمناسبة وحتمل ميزانية الدولة ا

  الغذاء    
طفـال  ألسعار اخلبز ولنب ا   أ الدولة دعم    تقوم الربامج املعنية يف هذا اجملال على حتمل         -١٩٩

 الدخل يساسية وتوفريها للمواطنني من حمدودألوالطاقة فضالً عن جمموعة من املواد الغذائية ا
   مليون بطاقـة يـستفيد  ١٠,٥عن طريق بطاقات متوينية ويبلغ عدد البطاقات التموينية اآلن      

  : إىل نوعني مليون فرد تقريباً وتقسم البطاقات التموينية٤٠منها 
  ؛ فرد٣١٧٤٢٨١٧ بطاقة يستفيد منها ٨٢٣٢٢٢٣بطاقة متوينية دعم كلى ويبلغ عددها  •
  . فرد٧٧١٨٥٥٠ بطاقة يستفيد منها ٢١٣١٤٥٤ يبلغ عددها يبطاقة متوينية دعم جزئ •
 ضـايف إ بفتح اعتماد    ٢٠٠٨ لسنة   ١١١ صدور القانون رقم      إىل ويشار يف هذا الصدد     -٢٠٠

   . مليون مواطن إىل البطاقات التموينية١٥ضافة إل مليون جنيه ٨٥ولة مببلغ باملوازنة العامة للد
ن وضع اخلطط املناسبة ملواجهتها مـسالة ترشـيد         آلشكاليات العملية اليت يتم ا    إلومن ا   -٢٠١

الدعم وضمان وصوله ملستحقيه والقضاء على سبل املتاجرة غري املشروعة للمواد الغذائيـة حمـل               
   :االجتار بالدقيق املدعوم من الدولة، ومن املشروعات املطروحة يف هذا اجملالالدعم وبصفة خاصة 

مشروع فصل اإلنتاج عن التوزيع بالنسبة للخبز املدعم وذلـك بتنفيـذ مـشروع       •
 يدفع شهرياً جارى تنفيذ هذا املـشروع        يتوصيل اخلبز للمنازل نظري اشتراك رمز     

  ؛زةي القاهرة واجلببعض األحياء مبحافظيت
 - سكندريةإلا (ي بثالث حمافظات ه   ةوع إجراء توريد الدقيق عن طريق املناقص      مشر •

متهيداً لتعميمها وذلك هبدف احلد من تسرب القمـح وتقليـل           )  اإلمساعيلية - املنيا
  .الفاقد منع وتقليل حلقات تداول القمح والدقيق

  :يهساسية أوىف جمال توفري الغذاء تقوم اخلطط والربامج على اجتاهات   -٢٠٢
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 ٦٩١٨زيادة مساحة األراضي الصاحلة للزراعة حيث زادت مساحة األراضي املرترعة من             •
  ؛٢٠٠٤ فدان عام ٨٢٧٩ مث إىل ٢٠٠٠ فدان عام ٧٨٣٣ إىل ١٩٩٠فدان عام 

         ١,١٢٦  مـن  ينتـاج الغـذائ   إلنتاجية األراضي حيث زاد إمجايل كميـة ا       إرفع   •
  ؛٢٠٠٤عام  ١٣٢,٥ إىل ٢٠٠٢عام 

 من السلع الغذائية اهلامة والنجاح يف زيادة هذه النـسبة يف            الكتفاء الذايت رفع نسبة ا   •
) ياملسلى الـصناع  /اللنب/البيض/املواحل/البطاطس/اخلضروات/رزألا(بعض السلع مثل    

  ؛٢٠٠٤وذلك عام 
ة ئاستكمال احتياجات مصر من السلع الغذائية عن طريق االتفاقيات الدولية املتكاف           •

يل املتبادل وىف سياق اجلهود املبذولة لتوفري احتياجات املواطنني         طار التعاون الدو  إيف  
 للقمـح   للمواد الغذائية تقوم احلكومة ببذل اجلهود املتواصلة لتحقيق االكتفاء الذايت         

  .ساسيةألواملواد الغذائية ا
حصاءات إلمنائية تشري ا  إللفية ا ألهداف ا أطار االلتزام بتنفيذ اهلدف األول من       إ ويف  -٢٠٣
  :تيةآل املؤشرات اإىل

 ١٩٩١ /٩٠ عـام   ٢٥,٦  نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية من        اخنفاض •
   .٢٠١٥ النسبة حبلول عام ه وسوف يقضى متاماً على هذ٩٩/٢٠٠٠ عام ١٤إىل 

 ومواجهة ارتفاع أسـعار الغـذاء حتقيقـاً للعدالـة        يومن أجل توفري األمن الغذائ      -٢٠٤
  :تيةآلسس األاملصرية خطة عمل تقوم على ااالجتماعية وضعت احلكومة 

معاجلة ظاهرة ارتفاع األسعار من خالل العمل على خفض نسبة التضخم             )أ(  
   ؛والسيطرة على األسعار

تطوير منظومة التجارة الداخلية مبا يسمح بكسر احتكار التجار والعارضني            )ب(  
ذا الغرض مت إنشاء جهـاز محايـة        لتقليل الفجوة بني سعر املنتج وسعر التجزئة، وحتقيقاً هل        

جواء املالئمة واملواتية لتمكني املستهلك من حـصد        ألاملستهلك وجهاز محاية املنافسة خللق ا     
   ؛امليزات احلقيقية للمنافسة الشريفة وملنع املمارسات االحتكارية الضارة

توجيه الدعم للفئات األكثر احتياجاً وىف هذا اخلصوص مت رفـع الـدعم               )ج(  
ن دراسـات   آلاشر للسلع التموينية مبعدالت متصاعدة خالل األعوام األخرية كما يـتم ا           املب

 والدقيق ملـشكلة  يعداد قاعدة بيانات تسمح بالتعامل العلم    إلجتماعية و امستفيضة ومسوح   
  . ليات الضامنة لوصوله ملستحقيهآلدين منه وتوفري ايالدعم وحتديد املستف

  السكن    
 احلـق يف    بشأن الصادر عن اللجنة     ٤ليت تضمنها التعليق العام رقم      طر املعايري ا  أيف    -٢٠٥

السكن املالئم، زيادات لألجور ومعاشات العاملني واملقررة مبوجب القوانني السارية عليهم،           
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صدار قوانني خاصة بزيادة الدخول عن طريق منح عالوات اجتماعيـة           إويتم ذلك مبوجب    
نـشاء مـدن جديـدة      إ احلق يف السكن على      تقوم خطط وبرامج احلكومة من أجل توفري      

نشاء جتمعات سكانية للشباب منخفـضة التكـاليف ومنـها          إالستيعاب الزيادة السكانية و   
وتوفر هذه املشروعات قـروض ميـسرة       "  بيتك ابين"ومشروع  " سكان الشباب إ"مشروع  

 مـع   بفائدة بسيطة وعلى آجال طويلة عن طريق البنوك ومن خالل برامج التعاون الـدويل             
  . اجلهات واهليئات الدولية

 الـيت تـوفر     سـكاين إل بدور هام من خالل مجعيات التعاون ا       كما يقوم اجملتمع املدين     -٢٠٦
عضائها الوحدات السكنية واألراضي من خالل التسهيالت القانونية املمنوحة هلذه النوعية مـن            أل

   .املني والنقابات العمالية واملهنيةهلية التعاونية التجمعات العألاجلمعيات وتغطى شبكة اجلمعيات ا
وقد صدر يف سياق تشجيع املواطنني على متلك وحداهتم السكنية القرار اجلمهوري              -٢٠٧
 هتدف إىل متويـل     يت وال يون التمويل العقار  ؤنشاء اهليئة العامة لش   إ ب ٢٠٠١ لسنة   ٢٧٧رقم  

 يف  ١٠خل ومبقـدم    قساط مناسبة للد  أشراء الوحدات السكنية للمواطنني بقروض ميسرة و      
  . املائة من قيمة الوحدة السكنية

 واخلاص باعتماد العـام األول مـن اخلطـة          ٢٠٠٧ لسنة   ١٠١وقد حدد القانون      -٢٠٨
االعتمـادات  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨/٢٠١١-٢٠٠٧(ة للتنمية االقتصادية واالجتماعية     اخلمسّي

  :على النحو التايل يسكان واملمولة من بنك االستثمار القومإلاخلاصة بالقروض امليسرة ل
  ؛ باحملافظاتسكان الشعيبإل مليون جنية قروض ا١٩٥ •
  ؛سكانإل مليون جنيه قروض تعاونيات البناء وا١٥٠ •
  ؛سكانإل مليون جنيه مشروعات وزارة ا٢٠٠ •

  . مليون جنيه٥٤٥      مجايلإلا
 ُيعد الربنامج القومي لإلسكان من أهم املشاريع اليت طرحتها احلكومة للتغلب علـى              -٢٠٩

مشكلة توفري املسكن املناسب لذوى الدخل احملدود، من خالل توفري نصف مليـون وحـدة               
وروعي يف ختطيط احملاور الرئيسية للربنامج حتقيق احتياجـات  . سكنية على مدى ست سنوات 

املواطنني على اختالف رغباهتم وميوهلم يف اإلقامة باملدن اليت يرغبون اإلقامة فيها أو القرب من               
خالل توفري األراضي الالزمـة      - مة الوحدات ملستوى الدخل، وذلك من     ءلهم، ومال مقار عم 

 للبناء يف احملافظات وىف املدن اجلديدة، وتوفري دعم مايل من الدولة، وتوفري القـروض امليـسرة        
وتقوم الدولة  . ٢م ٦٣ سنة، وتفعيل دور القطاع اخلاص لبناء وحدات سكنية مبساحة           ٢٠ملدة  

 وكهرباء وطرق واتصاالت، عند     يق والبنية األساسية، من مياه شرب وصرف صح       بتوفري املراف 
سكان إل ل يبناء كل مرحلة وسنشري تفصيالً يف اجلزء الثالث من هذا التقرير إىل الربنامج القوم             

  .  والنتائج اليت حتققت طوال فترة التنفيذ٢٠٠٥ تنفيذه اعتباراً من عام يواجلار
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وداً مضنية ملواجهة مشكلة العشوائيات املنتشرة، واليت يرتفع        كما تبذل احلكومة جه     -٢١٠
فيها عدد وكثافة السكان، وذلك هبدف احلد منها، ومن نطاق القائم منها، وإعادة تنظيمها              

  . وختطيطها وتطويرها مع ضمان عدم حرماهنا من اخلدمات األساسية يف ذات الوقت

  الكساء    
ات للمواطنني حيث يتوافر الكساء على خمتلـف        يشكل توفري الكساء مثة صعوب     ال  -٢١١

سعار مناسبة لكافة فئات الشعب، وتتوىل الشركات الوطنية العامـة واخلاصـة            أمستوياته وب 
 من خـالل    واملشروعات الصغرية توفري احتياجات املواطنني من الكساء ويقوم اجملتمع املدين         

غطية واملالبس جماناً يف املناسـبات      أل ا هلية بالعديد من املبادرات اهلادفة لتوزيع     ألاجلمعيات ا 
  .  ذلكيعياد الوطنية على احلاالت اليت تستدعألوا

  ي وخدمات الصرف الصحةتوفري املياه النقي    
  املصرية يف هذا اجملال على جمموعة من الربامج واخلطط القائمـة           اإلستراتيجيةتقوم    -٢١٢

  : على حمورين مها

  خطط وبرامج وقائية    
إىل احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا األفراد باملناطق اليت          ذه اخلطط والربامج    ههتدف    -٢١٣
زالت حمرومة من هذه اخلدمات، نتيجة استخدام مياه غري صاحلة للشرب أو الغري مطابقة               ما

 ويتم ذلك من خـالل      - للمواصفات الصحية أو املعرضة للتلوث من مصادر املياه السطحية        
للمواطنني وطالب املدارس هبذه املخاطر وسبل مواجهتها ويشارك يف         محالت التوعية العامة    

  . هلية واجمللس القومية للمرأة والطفلأل واجلمعيات اتلك احلمالت اجملتمع املدين

  خطط وبرامج حتقيق التغطية الكاملة    
هتدف هذه اخلطط والربامج إىل وضع آجال زمنية لتحقيق التغطية الكاملة خلدمات              -٢١٤
  : ييل  لكافة املدن والقرى وحققت هذه اجلهود مايه النقية والصرف الصحامليا

  املياه النقية    
      ٢٥مت تنفيذ مشروعات ضخمة يف كافة أحناء مـصر، بطاقـة إنتاجيـه قـدرها                  -٢١٥

  :ييل  مليار جنيه وقد حققت هذه املشروعات ما٣٢يوم، بتكلفة قدرها /٣مليون م
  ؛٢٠٠٧مدينة مت تغطيتها بالكامل عام ) ٢٢٢عدد (نسبة التغطية املدن  •
  . ٢٠٠٧ يف املائة عام ٩٨)  قرية٤٦١٧(نسبة التغطية للقرى  •
 رفع الطاقة اإلنتاجية للمياه لكفالة توصيل املياه إىل كافة القـرى، ورفـع              وجرى  -٢١٦

  . للفرد من املياهياملتوسط اليوم
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  يالصرف الصح    
 ٤٨ نطاق اجلمهورية بتكلفة قدرها       طموحة على  يمت تنفيذ مشروعات صرف صح      -٢١٧

  :تيةآل وحققت هذه املشروعات النتائج اهمليار جني
  ؛٢٠٠٧ يف املائة عام ٦٠مدينة بنسبة ) ١٢٥(نسبة التغطية للمدن  •
  . ٢٠٠٧ يف املائة عام ٤قرية بنسبة ) ١٧٠(نسبة التغطية للقرى  •
ل مخسة عشر عامـاً،     وتشري اخلطط إىل حصول التغطية الكاملة للمدن والقرى خال          -٢١٨

 يف  ٤٠، وىف القرى بنسبة     ٢٠١٠ يف املائة يف هناية      ١٠٠وستصل نسبة التغطية يف املدن إىل       
 القرى  ي إىل باق  ي، وجارى العمل مرحلياً على مد نطاق الصرف الصح        ٢٠١٢املائة يف هناية    

ـ      الوتراقب وزارة الصحة مدى ا     شرب اآلمنـة  لتزام باملعايري العاملية يف إنتاج وتوفري ميـاه ال
وتقر احلكومة باملشاكل املاثلة يف هذا الصدد وتتخذ         -ي   والصناع يوأعمال الصرف الصح  
  . إجراءات عملية ملعاجلتها

 اخلبرية املـستقلة    ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانويشار يف هذا السياق إىل استقبال مصر يف           -٢١٩
رف الـصحي، تـضمنت     جمللس حقوق اإلنسان املعنية بالنفاذ إىل مياه الشرب اآلمنة والص         

استخالصاهتا وتوصياهتا املبدئية اإلقرار مبستوى االلتزام السياسي املصري بتوفري مياه الشرب           
وخدمات الصرف الصحي ملواطنيها، وباإلجنازات اليت حتققت على هذا الصعيد، مع التأكيد            

  . واجهتهاعلى وجود حتديات على عدة أصعدة يتعني التغلب عليها ومواصلة اجلهد املبذول مل

جور واملرتبات واملعاشات ملواجهة الزيـادات املتالحقـة        ألالزيادة الدورية ل  : احملور الثاين     
  سعار مبا حيقق التوازن بينهمألل

ذ استلزمت جهود   إ لرفع مستوى معيشة املواطنني       احملور الثاين  ين زيادة الدخول ه   إ  -٢٢٠
 اقتصاديات السوق وقد ترتب على ذلك        االنتقال إىل  يصالح االقتصاد إلاحلكومة يف جمال ا   
 اقتضى انتهاج احلكومة خلطط موازية لسد الفجوة بني       يمر الذ ألسعار، ا ألزيادات متالحقة ل  

صحاب الدخل الثابت من العـاملني باحلكومـة    ألسعار عن طريق تقرير سنوي      ألجور وا ألا
 يف املائة وهـى  ٣٠ يف املائة إىل ١٠ املعاشات بنسب تراوحت من    يوالقطاع العام ومستحق  
  . ٢٠٠٨النسبة اليت قررت عام 

   :تيةآلن القوانني اأوقد صدرت يف هذا الش  -٢٢١
  ؛٢٠٠٣ لسنة ٩١، ٩٠، ٨٩رقام أالقوانني  •
  ؛٢٠٠٤سنة ل ٨٨، ٨٧، ٨٦رقام أالقوانني  •
  ؛٢٠٠٥ لسنة ١٥٦، ١٥٥، ٩٥رقام أالقوانني  •
  ؛٢٠٠٦ لسنة ١٦٠، ١٤٠، ٨٥رقام أالقوانني  •
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  ؛٢٠٠٧ لسنة ١٦٩، ٧٨، ٧٧ رقامأالقوانني  •
  .٢٠٠٨ لسنة ١١٤القانون رقم  •
 مـن   ٢٠٠٤ويشار إىل انه قد طعن على القانون اخلاص بزيادة املعاشـات عـام                -٢٢٢
مـام احملكمـة   أاملخالفة للعالوة املقررة للعـاملني  بقصى للعالوة أدين منه لتقرير حد   ياملستف

 ق دستورية   ٢٧ لسنة   ٢٠ورية رقم   صدرت حكمها يف الدعوى الدست    أالدستورية العليا قد    
صحاب ألقصى املنصوص عليه للعالوة اليت قررت أل بعدم دستورية احلد ا٨/٦/٢٠٠٨جبلسة 

 املساواة مع العالوة اليت قررت للعـاملني يف         أسيساً على مبد  أوذلك ت  ٢٠٠٨. املعاشات عام 
  . )١١/٦/٢٠٠٨ تابع بتاريخ ٢٤واملنشور بتاريخ العدد (قصى أذات العام بدون حد 

زيادة فرص عمل بتشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف خطط التنمية،           : احملور الثالث     
   ودعم املشروعات الصغريةجنيبأل واستثمار الوطينالتاحة الفرصة لإو

التقريـر إىل خطـط التنميـة االقتـصادية         هذا  اجلزء األول من     يف   شارةإلسبق ا   -٢٢٣
وتطورات تنفيذها وجماالت االستثمار ونـسب مـشاركة    ) ة والسنوية اخلمسّي(واالجتماعية  

مثرت هذه اخلطط جناحات ملحوظة حيث بلغـت نـسبة النمـو            أالقطاع اخلاص هبا وقد     
 ذلك إىل   أدىوقد  . عوام املقبلة أل يف املائة يف هذا العام ومن املتوقع زيادهتا يف ا          ٧ ياالقتصاد

ياس مع الزيادة املتالحقة للقوى العاملـة       قدر من الثبات لنسبة البطالة وهو مؤشر جناح بالق        
 مو ستؤدى إىل زيادة فرص العمل وبالتايلنالناشئة عن الزيادة السكانية كما وان زيادة نسبة ال

  . لنسبة البطالةيإىل التناقص التدرجي
 مع ذلك تعمل احلكومة على دعم املشروعات الصغرية حيـث صـدر             يوبالتواز  -٢٢٤

تاحة الفرصة هلا للمشاركة يف إلن تنمية املنشات الصغرية أ بش٢٠٠٤ لسنة ١٤١ مقالقانون ر
التنمية اجملتمعية مبا حتققه من زيادة فرص العمل وامتصاص البطالة وحتسني مستوى اخلدمـة              

ماكن تواجدها، كما تعمل اخلطط احلكومية كذلك علـى رفـع مـستوى             أنتاجية يف   إلوا
التدريب ملواجهة متطلبات سوق العمل ويتم ذلـك        املهارات الفردية مهنياً وعلمياً بالتأهيل و     

عن طريق تنمية قدرات ومهارات أفراد األسرة األكثر احتياجاً مبا يساهم يف زيادة دخـول               
 من الربامج اهلامة اليت جنحت      األسر حمدودة الدخل وزيادة قدراهتا وتعد برامج التكوين املهين        

عليم وذلك عن طريق تدريبهم على احلرف       يف استيعاب أكرب عدد ممكن من املتسربني من الت        
  .اإلنتاجية اليت تتناسب وقدراهتم وتساهم يف حتسني مستوى معيشتهم مع حمو أميتهم

ويعد مشروع األسر املنتجة من املشروعات الرائدة والطموحة يف هذا اجملال ويهدف              -٢٢٥
ورت أعـداد األسـر   إىل تغطية أكرب عدد من األسر لتعميق مفهوم العمل واالنتماء، وقد تط        

 مشروع تعمل يف مجيع احلرف الـيت        ١ ٨٧٦ ٥٢٩املنتجة تطوراً ملحوظاً حىت وصلت إىل       
  :ختدم البيئة احمللية موزعة كالتايل
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 العدد البيان

 مشروع ٥٣٩١٧٢ أسر ممولة من رأس مال اجلمعيات

 مشروع ٦٦٩٠٠ يأسر ممولة من قروض الصندوق االجتماع

 مشروع ٧٣٢٧٥٩ ويل خمتلفةأسر ممولة من مصادر مت

 مشروع ٤٥٩٦٣٨ أسر مستفيدة من برامج التدريب

 مشروع ٧٨٠٦ أسر مستفيدة من التسويق

 مشروع ١٨٧٦٥٢٩ اإلمجايل  

 اآللية اليت تنفذ من خالهلا خطـط وبـرامج          يتعترب مجعيات تنمية اجملتمع احمللى ه       -٢٢٦
  واملايل ثقافياً، حيث تتوىل الدولة الدعم الفين     النهوض باجملتمعات احمللية اقتصادياً واجتماعياً و     

 ينفذ   واليت ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ مجعية وذلك حىت     ٥٩١٦هلذه اجلمعيات البالغ عددها     
           مجعيـة   ٨٠٧ نشاطاً بني أنشطة رعاية تنمويـة اقتـصادية، وقـد مت دعـم               ٧٠هبا عدد   

 لتنفيـذ   ٢٠٠٥ حـىت عـام      ١٩٩٩ جنيه وذلك يف الفترة من عـام         ٢٠٥٩٥٤٢٧مببلغ  
مـشروعات  ( الـدخل  يمشروعات قروض للشباب واملرأة املعيلة واألسر الفقرية وحمـدود  

  .تساهم يف توفري عمل هلذه الفئات)  حرفية- إنتاجية
جنازات الصندوق اجلزء الثالث من هذا التقرير إىل جهود وا      يف  وستشري مصر تفصيالً      -٢٢٧

  . حدى التجارب الرائدة يف جمال التنمية البشريةإاالجتماعي ك

   نتاج وحفظ الغذاء والتوزيع العادل للسلع الغذائيةإحتسني وسائل     
نتاجية السلع الزراعية والغذائية التحـسني املتواصـل        إاقتضت اجلهود املبذولة لرفع       -٢٢٨

نتـاج اسـتحداث   إلى ذلك بالضرورة مع وفـرة ا نتاج السلع الزراعية كما اقتضإساليب  أل
صـول العلميـة ضـماناً    ألوفقاً ل ساليب العلمية احلديثة حلفظ وتشوين املنتجات الغذائية ألا

توزيع السلع   وأحفظ   وأنتاج  إجلودهتا واستمرار سالمتها كما تلتزم اجلهات العاملة يف جمال          
  .صول العلمية لذلكألايري واالغذائية طبقاً للقوانني املعمول هبا مبراعاة املع

نني املعينة بالغذاء واملواد الغذائية غش املواد الغذائية وعـدم سـالمتها            اوجترم القو   -٢٢٩
حكاماً خاصة بالسلع   أ كما ينظم قانون الطفل      ةاملقررة للجودة والسالم   خمالفتها للمعايري  أو

  . الضارة هلمغذيتهم من املواد أطفال مبا يضمن سالمة ألالغذائية اخلاصة با
 حلماية املـستهلك ودعمـاً      ٢٠٠٦ لسنة   ٦٧ وىف هذا السياق صدر القانون رقم       -٢٣٠

 املعنية بالشكوى واملطالبة حبقـوق       منح احلق ملنظمات اجملتمع املدين     يحلقوقه وسالمته والذ  
 مبنـع االحتكـار    ٢٠٠٥ لـسنة    ٣ املتضررين ومساءلة املخالفني كما صدر القانون رقـم       
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سـعارها  أسواق لنقص السلع والتحكم يف ألالحتكارية مبا يضمن عدم تعرض اواملمارسات ا 
  .ودعماً للتنافسية والشفافية

  ١٢املادة     
  احلق يف الرعاية الصحية

 السابق وملحـق الـردود علـى     إىل تقريرها حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املادة        -٢٣١
زء األول مـن هـذا التقريـر بـشأن          ورد يف اجل   االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

، ٢٠٠٧مارس  /آذار، و ٢٠٠٥مايو  /أيار، و ١٩٨٠مايو  /أيارالتعديالت الدستورية احلاصلة يف     
  : ما يليوتضيف

  احلق يف الرعاية الصحية    
يستند احلق يف الرعاية الصحية للمواطنني يف كافة مستوياهتا وأنواعها على ما أوردته              -٢٣٢

 تقرره وحتميه هذه    ي وىف إطار هذا احلق الذ     يمن الدستور املصر   ١٧،  ١٦كل من املادتني    
القاعدة الدستورية صدرت العديد من التشريعات والقرارات املتعلقة بتوفري التغطية الـصحية            
والتأمني الصحي لكافة املواطنني وإجراء التطعيمات اإلجبارية اخلاصة مبواجهـة األمـراض            

  .مراض املهنيةواألوبئة واألمراض املتوطنة أو األ
ويتكون النظام الصحي يف مصر من العديد من اجلهات واهليئات واملؤسسات الـيت               -٢٣٣

تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنني، وتأتى وزارة الصحة يف مقدمـة املـشاركني يف              
منظومة الرعاية الصحية يف مصر من حيث اإلمكانيات املادية والقوة البشرية، وتقدم الوزارة             

هتا من خالل شبكة واسعة من املستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية األوليـة             خدما
حناء اجملتمعات الريفية واحلضرية، وتقدم على مستوى احملافظـة         أوهى منتشرة حملياً يف مجيع      

خدمات صحية عامة ومتخصصة من خالل مستشفيات كبرية باملدن عواصـم احملافظـات             
  .مع مركزي لعدد من الوحدات اخلاصة بالرعاية األوليةومستشفيات صغرية على مستوى جت

كما تقدم خدمات الرعاية الصحية هيئات التأمني الصحي واملؤسسات العالجيـة             -٢٣٤
فضالً عن شبكة واسـعة مـن       ) هليةأمجعيات ومؤسسات    (وبعض منظمات اجملتمع املدين   

ن طريق هيئـة التـأمني      العيادات واملستشفيات اخلاصة وتغطى اخلدمات الصحية املقدمة ع       
 وذلك مقابل   ١٩٩٣الصحي العاملني وأصحاب املعاشات واألرامل، وأضيف الطالب عام         

  . اهليئات اشتراكات رمزية يدفعها املستفيد أو أرباب األعمال أو
 من املستشفيات يف    اًواملؤسسات العالجية وهي مؤسسات حكومية تضم عدداً كبري         -٢٣٥

الطالب أو العاملني   ات الوجه البحري ويستفيد من خدماهتا كل        حمافظة القاهرة وبعض حمافظ   
وزارة الـصحة   األفراد بأجور خمفضة ولضحايا احلوادث جمانـاً، ومتـول           مبقتضى عقود أو  

  .اخلدمات اليت يقدمها القسم احلر لذوى الدخول املنخفضة
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سعة تقدم   والعيادات واملستشفيات اخلاصة شبكة وا     وتشكل منظمات اجملتمع املدين     -٢٣٦
 كافة املستويات وتندرج أجور اخلدمة لتصل ألقل مستوى باجلمعيات          ىخدماهتا للكافة وعل  

  .اخلريية وتبلغ أقصى مداها باملستشفيات االستثمارية
كما توفر الدولة يف إطار التزامها بتوفري الرعاية الصحية للمواطنني نظاماً يكفـل يف                -٢٣٧

 للعالج مع حتمل الدولة للتكاليف وذلـك للحـاالت          أحوال معينة سفر املواطنني للخارج    
اخلاصة اليت ال يتوفر عالجها بالداخل فضالً عن أحوال أخرى باهظة التكاليف تتوىل الدولة              

  . حتمل تكاليف عالج املواطن بالداخل
  : وسنشري إىل تطور اخلدمات الصحية باملؤشرات اإلحصائية اآلتية  -٢٣٨

   ٢٠٠٠/٢٠٠١ مليون جنيه عـام      ٣٧٠٩,٧ة من   نفاق على الصح  إلزيادة نسبة ا   •
        مليـار جنيـه     ١٣,٥، مث إىل    ٢٠٠٧ /٢٠٠٦ مليون جنيـه عـام       ٦٢١١,٥إىل  
نفاق على مستشفيات القـوات املـسلحة       إل وال يدخل فيها ا    ٢٠٠٩-٢٠٠٨عام  

  ؛والشرطة والقطاع اخلاص والتابعة للشركات
جنية كمخصصات استثمارية  مليار ٢٨يقرب من   على ماياستحواذ القطاع الصح  •

  ؛ اجلزء األول من التقريرهالسادسة، على حنو ما سبق بيان ةباخلطة اخلمسّي

 ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٠عام  )خاص/يحكوم(زيادة عدد األسرة باملستشفيات  •
  ؛١٥٢١٣٤  ١٣٥٦٦٦  

  ؛)يف املائة١٧,٢(  )املائة يف ١٥,٥(  نسبة القطاع اخلاص •
  يف املائة  ٤٦,٤بنسبة   (٢٠٠٠ عام   ٢٣١٩ ة من سرَّأ عدد الوحدات الصحية ب    زيادة •

  ؛) خاص يف املائة٤٩,٥بنسبة  (٢٠٠٦ عام ٢٦٨٣ىلإ) خاص

     ١٧٧٥ إىل   ٢٠٠٠ يف عـام     ٧٩٠مـن   زيادة تكاليف عالج املواطنني بالـداخل        •
 ؛٢٠٠٦عام 

        لـف  أ ٤٢٠ إىل مليـون و    ٢٠٠٠لـف عـام     أ ٤٩١دين من   يزيادة عدد املستف   •
 ؛٢٠٠٦عام 

     مليـون  ٢١,٣ مقابـل  ٢٠٠٠ مليون عـام  ٣٣لعالج باخلارج من   ا بلغت تكلفة  •
 ؛٢٠٠٦عام 

 ويشري اخنفاض   ٢٠٠٠ عام   ٤٦١ مقابل   ٢٠٠٦ حالة عام    ٢١٤دين  يكما بلغ عدد املستف    •
  .عدد حاالت العالج باخلارج لتوافر اخلدمات العالجية احلديثة واملتطورة يف مصر
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  صحية للمواطننينفاذ احلق يف الرعاية الإلالنتائج الفعلية 
لفية وقد حققت اجلهود    ألمنائية ل إلهداف ا ألنقاذ احلق يف الرعاية الصحية من ا      إيعد    -٢٣٩

طار من خالل حزمة اخلطط والسياسات والربامج املعنية بتحسني الرعاية          إلاحلكومية يف هذا ا   
ولتها الفقرة  ربعة اليت تنا  ألطار احملاور ا  إهود يف    اجل هالصحية، جناحات ملموسة وسنتناول هذ    

  :ياملادة وهتلك الثانية من 

  خفض نسبة الوفيات يف املواليد واألطفال ومن أجل التنمية الصحية للطفل    
تقوم اجلهود احلكومية من أجل حتقيق هذا اهلدف وبالتعاون مع اجلهات املعنية وطنياً               -٢٤٠

  :يساسية هأة برامج ، على خطط هتدف إىل التنفيذ الفعال لعدودولياً ومع اجملتمع املدين

   الوالدةيبرنامج رعاية األطفال حديث    
ذ يهدف إىل خفض معدل وفيـات       إويعد هذا أهم برامج احلفاظ على حياة الطفل           -٢٤١

األجنة يف الشهور األخرية من احلمل وكذلك خفض معدل الوفيات واإلصابة لألطفال أثناء             
والدة وقد مت إنشاء وتطوير وحدات       ال يالوالدة وكذلك األطفال داخل وحدات رعاية حديث      

رتفع عدد املستشفيات اليت هبا وحـدات       ا الوالدة باملستشفيات حبيث     يالرعاية املركزة حلديث  
  .٢٠٠٥ مستشفى عام ٢٤٢ ليصل إىل عدد ١٩٩٥ مستشفى عام ٨٤عناية مركزة من 

رجة  حضانة متنقلة إلسعاف احلاالت احل١٢٠وقد مت جتهيز سيارات اإلسعاف بعدد       -٢٤٢
ونقلها إىل املستشفيات ويتم يومياً اإلبالغ عن احلضانات الشاغرة باملستشفيات من خـالل             

  .غرفة الطوارئ املركزية

  برنامج الكشف املبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية    
 الـوالدة   يطفال حـديث  ألويهدف إىل االكتشاف املبكر لنقص هذا اهلرمون عند ا          -٢٤٣

حدوث اإلعاقة الذهنية واجلسمانية الناشئة عـن قـصور الغـدة           وعالج احلاالت فوراً ملنع     
كما يهدف إىل التعرف على معدل اإلصابة ببعض األمراض املسببة لإلعاقة الذهنيـة             .الدرقية

    مولود هبذه اخلدمـة خـالل       ١٥٠٠٠٠٠  حمافظة ومت تغطية   ٢٢وقد مت تطبيق الربنامج يف      
  .ياملتابعة بالتأمني الصحمراكز للعالج و) ١٠( كما يوجد عدد ٢٠٠٥عام 
 يف بعض احملافظات وجارى التوسع تدرجيياً ي عيادات لإلرشاد الوراث٩وقد مت إنشاء   -٢٤٤

  .وذلك بغرض احلد من األمراض الوراثية اليت تسبب اإلعاقة

  برنامج الرعاية املتكاملة للطفل املريض    
ىن برعاية الطفـل املـريض دون        تع إستراتيجيةتعترب الرعاية املتكاملة للطفل املريض        -٢٤٥

اخلامسة وقائياً وعالجياً طبقاً لربوتوكول مفصل يستهدف أهم األمراض املـسببة لوفيـات             
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 وجـارى التوسـع     ١٩٩٧سبتمرب  /أيلول هلذا الربنامج من     األطفال وقد بدأ التطبيق امليداين    
ق هذا الربنامج نوع وحيق. ليغطى مجيع حمافظات اجلمهوريةاإلستراتيجيةتدرجيياً يف تطبيق هذه 

 اليت هتدف إليها الوزارة كصورة لتقدمي       اإلستراتيجيةمن تكامل اخلدمات املقدمة للطفل وهى       
  .خدمة متميزة ذات جودة عالية

  ربنامج املوسع للتطعيماتال    
هدف هذا الربنامج إىل تطعيم األطفال إجبارياً وجماناً ضد أمراض الطفولة اخلطرية            ي  -٢٤٦
ـ  ي تسبب يف وفيات األطفال واألمراض املستهدفة بالتطعيم اإلجبـار          ميكن أن  واليت  :ي ه

 -  احلـصبة  -ي  السعال الـديك   -ي  التيتانوس الوليد  - شلل األطفال  -  الدفتريا - الدرن(
اً يف  ح وقد حققت اجلهود املصرية جنا     .)احلصبة األملاين  - الغدة النكافية  -ي  االلتهاب الكبد 

 أعلنت منظمة الصحة العاملية جناح مصر يف استئصال مرض          مراض فقد ألالقضاء على بعض ا   
  . ٢٠٠٣شلل األطفال هنائياً حيث مل تظهر حاالت منذ عام 

  برنامج دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية    
 صحة األمهات واألطفال عن طريق تيـسري دعـم          حتسني الربنامج إىل يهدف هذا     -٢٤٧

إىل زيادة نسبة مـن     كذلك  ف هذا الربنامج    يهدو. ذية الرضع غوتشجيع املمارسات املثلى لت   
يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة خالل الستة أشهر األوىل من العمر وتشجيع الرضاعة الطبيعية             

وقد مت تنفيذ مبادرة املستشفيات صديقة األم هلذا الغرض         . خالل الساعة األوىل عقب الوالدة    
  .لصناعية وتشجيع الرضاعة الطبيعيةوقد مت وضع الشرعة القومية حملاربة استخدام األلبان ا

  برنامج دعم احلالة التغذوية لألطفال    
عند " أ"يهدف هذا الربنامج إىل توفري املغذيات الدقيقة وذلك بإعطاء كبسوالت فيتامني              -٢٤٨

 تعزيز ملح   ١٩٩٦جماناً كما مت منذ عام      )  مليون كبسولة سنويا   ٦( شهراً   ١٨عمر تسعة أشهر و   
 للمواليد وتضخم الغـدة الدرقيـة يف         يتسبب نقصه يف التخلف الذهين     يود الذ الطعام بعنصر الي  

 بأقراص احلديد   يالكبار كما يتم إمداد مجيع تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية مبدارس الوجه القبل           
 مليـون قـرص     ١ ٨٠٠ ٠٠٠(مع محض الفوليك للوقاية من األنيميا بالتعاون مع هيئة التأمني           

  .٢٠٠٥ يف املائة عام ٩٥إىل أكثر من " أ"كما بلغت نسبة تغطية األطفال بفيتامني .اًجمان) سنوياً

  برنامج متابعة النمو والتطور    
االكتشاف املبكر ألمراض سـوء التغذيـة وعالجهـا         إن هدف هذا الربنامج هو        -٢٤٩

  .واالكتشاف املبكر لإلعاقة واحلد منها والوقاية من ومكافحة األمراض املعدية
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  برنامج مكافحة اإلسهال واجلفاف    
 ويتم سنوياً عالج ما يزيد عـن        ييعترب من الربامج الرائدة كمشروع للتثقيف الصح        -٢٥٠

  مليون طفل مصاباً باإلسهال وقد تراجع اإلسهال واجلفاف كأول سبب لوفيـات األطفـال              
إىل خفض معدل   ويهدف الربنامج   . سنوات مبصر بفضل اجلهود املبذولة يف هذا الربنامج        ٥دون  

   .وفيات األطفال دون اخلامسة واحلد من سوء استخدام املضادات احليوية وأدوية اإلسهال

   احلادة يف األطفال دون اخلامسةيبرنامج مكافحة أمراض اجلهاز التنفس    
 هبدف االكتشاف املبكر حلاالت االلتـهاب       ١٩٨٩مت تطبيق هذا الربنامج منذ عام         -٢٥١
نه السبب األول لوفيات األطفال دون اخلامسة وكذلك يهدف إىل          إ  وعالجها حيث  يالرئو

 احلادة وكذلك احلد من سوء      ياحلد من املضاعفات اليت حتدث بسبب أمراض اجلهاز التنفس        
  . استخدام املضادات احليوية

وقد حققت اخلطط احلكومية نتيجة تواصل اجلهود لتنفيذ الربامج اخلاصة بالتحسني             -٢٥٢
 خلدمات الصحية املقدمة للطفل تواصل حتسن املؤشرات الصحية يف الفترة مـن            واالرتقاء با 

  :ي نوجزها فيما يل واليت٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠عام 
 ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٠عام  البيان

 ٦٢,٧ ٨٤ معدل وفيات األطفال
  زيارة٣,٧  زيارة٣ متوسط تردد احلامل

 ٪٥,٣ ٪٨,٨ نسبة الوفيات مبراكز األطفال املعثور عليهم 
 ٢٤٢ ١٧٠  الوالدةيعدد وحدات الرعاية املركزة لألطفال حديث

 ٢٥,٥/١٠٠٠ ٢٦,٤/١٠٠٠ معدل وفيات األطفال الرضع
 ٢٦,٢/١٠٠٠ ٣٣,٨/١٠٠٠ معدل وفيات األطفال دون اخلامسة

 ٪١١ ٪١٩ نسبة وفيات األطفال داخل احلضانات
 ٪٩٨أكثر من  ٪٩٦ نسبة تغطية األطفال بالتطعيمات اإلجبارية 

 ٪١٠أقل من  ٪١٢  النمو ينسبة املواليد ناقص

  حتسني شىت اجلوانب البيئية والصناعية    

  اجلوانب البيئية    
 لوزارة الـصحة والـسكان ومت       ياستحدثت إدارة صحة البيئة باهليكل التنظيم       -٢٥٣

نشاء فروع هلا جبميع احملافظات وذلك بقصد رصد ومتابعة خلو البيئة مـن امللوثـات                إ
  : وعالج التغري يف اخلصائص الطبيعية وتشملي لإلصالح البيئوالتدخل

اخلصائص الفيزيائية مثل درجة احلرارة ونسبة الرطوبة واإلشعاع واألتربة واملوجات           •
  ؛الكهرومغناطيسية
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 أكسيد الكربون أو أول أكسيد      اخلصائص الكيميائية كنسبة وجود غازات مثل ثاين       •
  ؛عادن والرصاص أكسيد الكربيت أو املالكربون وثاين

  .ولوجية ويقصد هبا وجود البكتريا والفطريات والفريوساتياخلصائص امليكروب •
م بالرصد املستمر لطبيعة الوسـط      ت جبميع احملافظات هت   ينشاء مراكز للرصد البيئ   إكما مت    -٢٥٤
  . قد حتدث به واجتاه نسبة التلوثاليتللتعرف على التغريات )  تربة-  هواء- ماء (يالبيئ

  :تيةآلجراءات اإل على ايصالح البيئإلوتقوم برامج ا  -٢٥٥
 تـستخدم   واليت)  رنتجون - جاما(وغري املؤينة   )  بيتا - ألفا(بالنسبة لألشعة املؤينة     •

سواء يف العالج أو تستخدم كطريقة من طرق التعقيم فإنه يتم تبطني املنشآت الـيت      
ألفراد من خماطر التعرض    تستخدم تلك األشعة مبادة الرصاص كمادة عازلة حلماية ا        

 على تلك املنشآت ملتابعة تنفيذ ذلك كما يتم حتديد كمية           يهلا، ويتم املرور الدور   
األشعة اليت يتعرض هلا العاملون يف هذا اجملال خالل فترة عملهم ونقلهم إىل عمـل               

  ؛شعاعاتإلآخر يف حالة الوصول إىل آخر حد مسموح به تعرضهم لتلك ا
 يتحول داخل جسم اإلنـسان إىل أيـون         ييترات باهلواء والذ  قياس نسبة أيون الن    •

  ؛ يتحد مع اهليموجلوبني املوجود بالدم مما يسبب األنيميايريت والذتني
  ؛أخذ عينات بصفة دورية من مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمعايري املقررة •
  ؛ آلبار املياه املعبأة واجلوفية على فترات دوريةيجراء املسح الصحإ •
  ؛رش الربك واملستنقعات للقضاء على الناموس الناقل لألمراض •
  ؛التفتيش على صهاريج املياه فوق أسطح املنازل للتأكد من خلوها من أية ملوثات •
التخلص من املخلفات والقمامة عن طريق دفنها باملدافن الصحية أو حتويلها إىل مساد       •

العيادات واملستشفيات   وإلزام   . وحرق خملفات املستشفيات مبحارق خاصة     يعضو
  ؛ضمن إجراءات الترخيص بالتعاقد مع حمرقة للتخلص من النفايات الطبية اخلطرية

  مـساحة املبـاين    ٦/١التأكد من مراعاة الشروط الصحية عند البناء مثل اشتراط           •
  ؛ آمنيفتحات هتوية ووجود مصدر مياه شرب صاحل ومصدر صرف صح

سباحة به مواد مطهرة وغمس القدمني به       اشتراط وجود جمرى مياه حول محامات ال       •
  ؛قبل نزول احلمام ملنع حدوث عدوى ويتم قياس نسبة الكلور كل ساعتني

 ألعضاء األندية إلثبات خلوهم من األمراض اليت تنتقل عن طريق           يالفحص الدور  •
  .السباحة ومنع نزول املصابني منهم بأمراض جلدية
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  )الصحة املهنية(اجلوانب الصناعية 
 يصيب العامل بسبب عمله يف مهنته نتيجة تعرضـه          ياملرض الذ  (يقصد باملرض املهين    -٢٥٦

وتتوىل إدارة الصحة املهنية مهمتها يف توفري سالمة        ) ملخاطر بيئية خمتلفة هلا تأثري ضار على الصحة       
   ):خدمات طبية وخدمات عالجية(ومحاية وحتسني بيئة العمل وتقوم بتقدمي نوعني من اخلدمات 

 ي لكل عامل وإجـراء فحـص دور       يبتدائامات الطبية وتشمل إجراء فحص      اخلد •
  يف هناية اخلدمة وإجراء الفحص الطـيب        مرض مبكراَ والفحص الطيب    يالكتشاف أ 

  ؛بعد العودة من اإلجازة
اخلدمات العالجية وتشمل عالج األمراض املهنيـة واملعديـة للعمـال وذويهـم              •

 للعاملني مبخاطر املهنة وتوفري     ي الصح ي الوع واإلسعافات األولية مبواقع العمل ورفع    
 لكل عامل يشتمل على نتائج الفحوص      ، وضرورة وجود ملف طيب    بيئة عمل صحية  

  .بتدائية والدوريةالا

  الوقاية من األمراض املعدية واملتفشية واملهنية    

  األمراض املتوطنة    
يها خطط الرعاية الصحية يف     تعد األمراض املتوطنة من احملاور األساسية اليت تقوم عل          -٢٥٧

ألمراض املتوطنة وتـشمل    لمصر وقد حققت تلك اخلطط انتشاراً كامالً للوحدات العالجية          
اجلهود املبذولة يف هذا اجملال كثري من اجلوانب أمهها تشغيل الشبكات القومية لرصد اهلـواء               

ك تنظـيم احلمـالت     ومياه هنر النيل وكذلك الرقابة على األغذية احمللية واملستوردة وكذل         
  : تيةآلالقومية للتطعيم الوقائي خبالف التطعيمات اإلجبارية وقد حققت هذه اجلهود النتائج ا

 لكل مائة ألف طفل أقل  يف املائة  ٠,٨اخنفاض نسبة اإلصابة بالشلل الرخو احلاد إىل         •
  ؛ سنة١٥من 

  ؛ مولود لكل ألف يف املائة٠,٨ إىل يخنفاض نسبة اإلصابة بالتيتانوس الوليدا •
  ؛ لكل ألف من السكان يف املائة٠,٥خنفاض نسبة اإلصابة بالدفتريا إىل ا •
  . سنة١٥ لكل مائة ألف أقل من  يف املائة٤,٩خنفاض نسبة اإلصابة باحلصبة إىل ا •
وتشمل اجلهود الوقائية اإلجراءات الصحية اليت تطبق يف حاالت احلجـر الـصحي       -٢٥٨

نتشار األمراض بصفة خاصة اإليدز وكذلك تـوفري        اية و تشار األمراض الوبائ  انللحماية من   
املراقبة الصحية الدائمة بالنسبة للمسافرين للخارج أو العائدين وفقاً للجهات اليت يتجهـون             

  .إليها أو قادمني منها
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  األمراض املهنية    
 كافة ٢٠٠٣ لسنة ١٢ويف جمال الوقاية من األمراض املهنية تضمن قانون العمل رقم   -٢٥٩
الصحة املهنية وتامني بيئة العمل، وفقاً للمعايري املقررة وذلـك تطبيقـاً         وتراطات السالمة   اش

. تفاقية الدولية للسالمة املهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية واملنضمة هلا مصر       الألحكام ا 
وختضع كافة أماكن العمل مبا فيها احلكومة إىل تطبيق أحكام قانون العمل يف هـذا الـشأن       

ختضع مبقتضى هذا القانون كافة املنشآت لتفتيش دوري للتأكد من سالمة تنفيذ هـذه               كما
كما تلتزم اجلهات املختصة بعقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة أداء العاملني يف  . االشتراطات

شكل اخلروج عن تلك االشتراطات خمالفات تقوم مبقتضاها        يو .جمال السالمة والصحة املهنية   
  .ول عنهاؤية اجلنائية ملعاقبة املسولؤاملس

ويف جمال العالج من األمراض املهنية تتوىل جهات العمل من خالل أنظمة التـأمني                -٢٦٠
الصحي عالج العاملني من األمراض املهنية فضالً عن املزايا اخلاصة بالعاملني املصابني بأمراض 

 ١١٢عمالً بالقـانون    (حالته   أو تستقر    ىجازات استثنائية بأجر كامل حىت يشف     إمزمنة من   
 يف شأن حتديد األمراض املزمنة اليت       ١٩٩٥ لسنة   ٢٥٩ وقرار وزير الصحة رقم      ١٩٦٣لسنة  

  ).نائية بأجر كاملثجازة استإمينح عنها املريض 
كما مت يف هذا اإلطار إنشاء مركز قومي لدراسات األمن الصناعي يتـوىل دراسـة         -٢٦١

لى تالفيها وإجراء البحوث التطبيقية واهلندسية والبدنية يف        وحتليل احلوادث اجلسيمة للعمل ع    
هذا اجملال والقيام بتنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي البيئي والوقائي لدى العاملني ومت تزويد              

  .هذا املركز مبعامل خاصة لتحليل العينات وإجراء الفحوص الالزمة

  مراض املعدية واملتفشيةألا    
مراض املعدية واملتفشية على نظام لرصد تلـك        ألة يف مكافحة ا   تقوم خطط احلكوم    -٢٦٢

   .طفالألجبارية لإل مث التطعيمات ايمراض من خالل احلجر الصحألا

  ياحلجر الصح    
مهمته احلد من دخول األوبئة للبالد عن       وويوجد عند احلدود البحرية واجلوية والربية         -٢٦٣

، ورفض وإعدام البضائع    يباه بوجود مرض معد    من اخلارج يف حالة االشت     منيطريق عزل القاد  
أو السلع الواردة من اخلارج يف حالة االشتباه بوجود أمراض هبا، وعدم مرور سفن البضائع يف                
حالة عدم وجود شهادة تفيد خلوها من القوارض والناموس، هذا باإلضافة إىل إعطاء جرعات              

  . العودة من احلج.ة أو عندوءوبوقائية من املضادات احليوية للقادمني من البالد امل

  التطعيمات    
يتم تطعيم األطفال إجبارياً وجماناً ضد أمراض الطفولة الـيت تتـسبب يف وفيـات                 -٢٦٤

مور عن ذلك خمالفة تستوجب املساءلة اجلنائية تطبيقاً لقانون         ألولياء ا أيعد ختلف   و .األطفال
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مـراض  ألقضاء هنائياً على بعـض ا  يف ال  حوظاًل التطعيمات جناحاً م   هالطفل، وقد حققت هذ   
  .وخفض بعضها

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠عام  املرض
 صفر ٤ شلل األطفال

 ٥٨ ٣٢١ يالتيتانوس الوليد
 ٧٧ ٤٥٩٧ احلصبة

 صفر ٣ يالسعال الديك

 وتطعـيم   يساء احلوامل ضد مرض التيتـانوس الوليـد       نهذا باإلضافة إىل تطعيم ال      -٢٦٥
 الصفراء واملالريا والكولريا وتطعيم احلجـاج ضـد        املسافرين إىل الدول املوبوءة ضد احلمى     

  . واألنفلونزايالكولريا وااللتهاب السحائ

  نظام ترصد األمراض املعدية     
يتم التبليغ عن حاالت األمراض املعدية مبجرد ظهورها عن طريق مكاتب الـصحة               -٢٦٦

ا يف نفس اليـوم     وذلك للتدخل السريع ملنع انتشار العدوى، ويوجد أمراض جيب التبليغ عنه          
فوراً وهى الكولريا والطاعون والتيفود واجلمرة اخلبيثة واحلمى الراجعة واحلمـى الـصفراء             

  .احلمى املخية الشوكية والدفتريا والبستاكوزسو

  مني اخلدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرضأت    
 باعتبـاره مـن احلقـوق     تأكيداً على التزام الدولة توفري الرعاية الصحية للمواطنني         -٢٦٧

الدستورية اليت يكفلها الدستور تعمل الدولة من منطلق الرعاية الـصحية لتـشمل الرعايـة          
  : يالصحية مرحلة العالج وتسري خطط الدولة يف هذا اجملال يف إطار حماور ثالثة ه

ية تصنيع الدواء حملياً وتوفريه بأسعار مقبولة للمواطنني مع فتح الباب السترياد األدو            •
 ؛يتم بعد تصنيعها حملياًمل اليت 

حتمل أنظمة التأمني الصحي مبصاريف العالج والدواء مع توسيع نطاق املـستفيدين        •
 ؛من هذه األنظمة من أفراد األسرة والوالدين

حتمل الدولة لنفقات العالج سواء بالداخل باألقسام الداخلية باملستشفيات العامة أو            •
   . ذلكيحوال اليت تقضألباخلارج يف ا

 يعد هدفاً   ي طب األسرة والذ   إستراتيجيةتتبىن الدولة يف جمال اخلدمة الصحية تطبيق          -٢٦٨
 على قيام طبيـب األسـرة       اإلستراتيجيةوتعتمد هذه   . يمن أهداف برنامج اإلصالح الصح    

  .بتقدمي جمموعة من اخلدمات الصحية األولية لألفراد
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 وحدة مت خالهلا حـصر األفـراد        ١٢٠٠د   يف عد  اإلستراتيجيةوقد مت تطبيق هذه       -٢٦٩
واألسر وترقيم املنازل وإنشاء ملفات عائلية هلم وفحصهم فحصاً شامالً، وجارى التوسع يف             

  .هذا الربنامج ليغطى مجيع حمافظات مصر

  يالتأمني الصح    
الرعاية  من الربامج اهلامة واهلادفة إىل توفري        هليإشارة  إل والسابق ا  يمني الصح أيعد نظام الت    -٢٧٠

 )٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٦/٢٠٠٧(ة الـسادسة    الصحية للمواطنني وقد استهدفت اخلطة اخلمسيّ     
 بتغطية شرائح جديدة من السكان وصوالً للتغطية الـشاملة          ي للتامني الصح  يالتوسع التدرجي 

ن آل، ويشمل هـذا النظـام ا      يصدار قانون موحد للتامني الصح    إيف هناية اخلطة عن طريق      
 ي، والتأمني الـصح   ١٩٧٥ لسنة   ٣٢لعاملني يف الدولة عمالً بالقانون رقم        ل يالتأمني الصح 

مينيـة الرعايـة   أ وتوفر هذه التغطية الت ١٩٩٢ لسنة   ٩٩لطالب املدارس عمالً بالقانون رقم      
الطبية الكاملة مقابل املسامهة باشتراكات رمزية من العاملني والطالب، ويغطى هذا النظـام             

 مليـون مـن العـاملني       ٧,٥ مليون طالب وطالبة، و    ١٧,٥٪ من السكان منهم     ٥٦ن  آلا
وجارى إعداد مشروع قانون    . باحلكومة باإلضافة إىل األرامل وأصحاب املعاشات واملواليد      

  .يكفل التغطية التأمينية الصحية لكافة املواطنني
 مليار جنيه مت فيها     ٢,٢  حوايل ٢٠٠٥ خالل عام    يوقد بلغت ميزانية التأمني الصح      -٢٧١
 ألف قسطرة قلـب     ١١٢يه، وإجراء عدد    ن مليون ج  ٥راء عمليات زرع أعضاء بتكلفة      إج

 مليون جنيه وعـالج     ٥ مليون جنيه عالج لألورام بتكلفة       ٢٢وإجراء عمليات قلب بتكلفة     
  . مليون جنيه٦٠٠ وأدوية حبوايل

العـدد   (٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠٠ من عام    يبيان بتطور أعداد املنتفعني بالتأمني الصح         
  )األلفب

  املنتفعنيإمجايل املواليد طالب املدارس املعاشات واألرامل القوى العاملة السنة

٢٦٨٣٤ ٢٩٢٤ ١٦٣٤٥ ١٢٥٩ ٦٣٠٦ ٢٠٠٠ 

٣٥٤٢١ ٩٣٣٦ ١٦٩٧٥ ١٨٧٥ ٧٢٣٥ ٢٠٠٤ 

  ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٠ من عام ية املستشفيات بالتأمني الصحان تطور أعداد أسّريب    
 ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ السنة

 ٤١ ٤١ ٣٧ ستشفياتعدد امل
 ٩٧٠١ ٩٠٠٣ ٧٧٨٩ ة سعة املستشفيات من األسرَّ

 ٢٥٠٠متام املشروع القومي إلنشاء وإحالل وجتديـد عـدد          إوتقوم الدولة حالياً ب     -٢٧٢
، مت االنتهاء مـن     ٢٠١٠يونيه  /حزيرانوحدة رعاية أساسية على مستوى اجلمهورية حبلول        

    كمـا مت   . ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران هر   حمافظة حىت ش   ٢٤ وحدة صحية يف     ١٣١٨تنفيذ  
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 -  مستشفى ٣٩٠ مستشفاً حكومياً تقدم خدماهتا للمواطنني بصورة جمانية، من مجلة           ٤٨تطوير  
 تقدم بدون مقابـل خـدمات     فضالً عن مداومة إرسال القوافل الطبية إىل املناطق النائية، واليت         

 ٢٠٠٦ هيوني/حزيرانة من شهر    وخالل الفتر . تشخيصية وعالجية، كما تقدم األدوية الالزمة     
 قافلة، قدمت خدماهتا لنحو     ٣٤٦٧، بلغ عدد القوافل الطبية      ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانإىل شهر   

  .عشرة ماليني مواطن
أنفلونزا الطيـور   : كما اختذت الدولة إجراءات مكثفة يف خصوص مواجهة مرضي          -٢٧٣

)H5N1 (  واألنفلونزا)H1N1(      بني بـدون مقابـل يف      ، وتقدم خدمات العالج لكافة املـصا
  . املستشفيات احلكومية، ووفرت التطعيمات املتاحة

  توفري الدواء    
سعار مناسبة للمواطنني رفضت مصر االستجابة لـضغوط        أومن أجل توفري الدواء ب      -٢٧٤

بعض الدول املتقدمة اليت سعت لفرض معايري محاية على امللكية الفكرية تفوق ما التزمت به               
 منح تراخيص إجبارية    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢، فأجاز القانون رقم     "قية التربس اتفا"مصر يف إطار    

يف أية حالة من حاالت      -  بعد حتديد احلقوق املالية لصاحب الرباءة      - الستغالل االختراعات 
عجز كمية األدوية احملمية بالرباءة عن سد احتياجات البالد، أو اخنفاض جودهتا، أو االرتفاع              

 أو إذا تعلق االختراع بأدوية احلاالت احلرجة أو األمراض املزمنة أو            غري العادي يف أسعارها،   
يف وسنـشري    .املستعصية أو املتوطنة، أو باملنتجات اليت تستخدم يف الوقاية من هذه األمراض           

  . ملكافحة اإليدزاجلزء الثالث من هذا التقرير إىل الربنامج الوطين

  ١٣املادة     
  احلق يف التعليم

تقريرها السابق وملحق الـردود علـى        إىل    بشأن التعليق على هذه املادة     حتيل مصر   -٢٧٥
  ، وتـضيف   ورد يف اجلزء األول من هذا التقرير       االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما     

   :ما يلي
اجلزء يف  املادة إىل ما ورد تفصيالً       هذه   وىل من ألن الرد على الفقرة ا    أمصر بش حتيل    -٢٧٦
 ي حقوق اإلنسان والـذ    ئعالم والنشر والتوعية مبباد   إلذا التقرير حول ا    من ه  )هاء (األول

دماج املفاهيم واملعـايري الدوليـة      إتضمن جهود مصر لنشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل          
ـ أل التعلـيم ا   عالمية والتعليمية مبرحليت  إلحلقوق اإلنسان يف املنظومة ا      ،يعـداد إل وا يساس

تعزيز االحترام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية فضالً        هبدف   يوكذلك يف التعليم اجلامع   
دارة شؤون اجملتمع بـشكل  إعن نشر هذه الثقافة بني مجيع األشخاص لتعظيم مشاركتهم يف         

فراد واجلماعات ونبـذ صـور      ألفعال ومبا يعزز قيم التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع ا         
  . والتمييزةتعصب والعنصرية والكراهيال
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   للحق يف التعليميفاذ الفعلنإلا    
صالحية للمنظومة التعليمية يف مصر لتوفري احلق يف التعليم وضمان          إلهود ا توالت اجل   -٢٧٧

ـ   لمتتع اجلميع به طبقاً للدستور وذلك من خالل ضمان استمرار العمل              ةلوصول إىل التغطي
ت الزيادات السكانية    ومواجهة متطلبا  يساسألالتعليمية الكاملة لكل من يبلغ مرحلة التعليم ا       

  . مث تطوير املناهج التعليمية ملواكبة املستجدات العلمية وتلبية متطلبات سوق العمل
وحتقيقاً لذلك ونفاذاً خلطط وبرامج النهوض بالتعليم قامت مصر خالل الفترة الـيت            -٢٧٨

  : ييغطيها التقرير مبا يل

  التعليم العام    
 التنفيذية املتعلقة مبرحلة التعليم العام إىل تواصل        هتدف السياسات واخلطط والربامج     -٢٧٩

نفاذ الكامل للحق يف التعليم طبقاً للمعـايري        إلصالحات يف املنظومة التعليمية وصوالً إىل ا      إلا
منائية إلهداف األالدولية ومواجهة املعوقات والصعوبات الوطنية، وىف ضوء العمل على حتقيق ا

  : وع وقد استوجب ذلك التركيز علىلفية املتعلقة بالتعليم والنألل
   ؛اً وكيفاًحتسني البنية األساسية داخل املدرسة كم •
 وأداء املعلم والعاملني يف العملية التعليمية على كافة مستوياهتا، وتطوير           ءةتطوير كفا  •

  ؛نظم اإلدارة يف املدارس واملديريات التعليمية
   ؛عام الدراسي وفقاً للمعايري الدوليةالعودة إىل نظام اليوم الدراسي الكامل، وإطالة ال •
  ؛تطبيق نظام تربوي حمكم للتوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي •
 لكافة جهـود    يساسألاجلودة يف العملية التعليمية باعتباره العنصر ا       االهتمام بعنصر  •

  ؛صالح والتطويرإلا
تمـع  ومدارس الفصل الواحـد ومـدارس اجمل      : استمرار التوسع يف املباين املدرسية     •

ـ            شجيع واملدارس الصغرية لتقريب اخلدمة التعليمية واحلد من حاالت التـسرب وت
  ؛تعليم الفتيات

وذلك لتوفري فرص تعليمية متكافئة للجميع واالرتفاع       : االستيعاب الكامل للتالميذ   •
  ؛يمبعدالت االستيعاب يف التعليم االبتدائ

دة االهتمام بتعلـيم اإلنـاث      من خالل زيا  : القضاء على الفجوة بني البنني والبنات      •
وتوفري فرص التعليم يف املناطق األقل حظاً واحملرومة من اخلدمات التعليمية مبشاركة            

  ؛اجملتمعات احمللية واملنظمات الدولية
  ؛بزيادة أعداد املدارس بالريف: القضاء على الفجوة بني الريف واحلضر •
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 تطوير املدارس القائمـة     من خالل : تطوير برامج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة      •
واشتراك تالميذ التربية الفكرية باملدارس العادية بعدد مخسني مدرسة، وإنشاء ثالثني           

  ؛فصالً لذوى االحتياجات اخلاصة ملحقة مبدارس التعليم اخلاص
من خالل إعداد االختبارات اخلاصة باكتشاف املوهوبني وتصميم        : رعاية املوهوبني  •

، الكتشاف يروضة والصفوف الثالثة األوىل من التعليم االبتدائبطاقة ملتابعة أطفال ال 
املواهب وتقدمي جوائز قيمة لكل معلم يكتشف موهوباً من بني تالميذه ويقدم لـه              

 وإنشاء رابطة جتمع املوهوبني     يالرعاية التعليمية املناسبة مع االهتمام بالتميز الرياض      
  ؛لالنتفاع بآرائهم وخلق التواصل بينهم

 لكتـروين إلميثل نظام التعليم ا   : ع يف استخدام التكنولوجيا والتعلم اإلليكتروين     التوس •
نقلة نوعية كبرية إلسهامه يف إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكات اإلنترنـت             
وتدريب القيادات وفقاً للمعايري العاملية يف اإلدارة التعليمية وتدريب املعلمني علـى            

 هلم، والتدريب علـى     التعليم هبدف رفع األداء املهين    املهارات األساسية ومهارات    
مهارات استخدام التكنولوجيا املتطورة وتطبيقاهتا املختلفة باإلضـافة إىل مـشروع           

  ؛ لكل معلميحاسب شخص
بإنشاء وحدات التقومي والتدريب املدرسية اليت تعد من أحدث         : تطوير نظم التقومي   •

. خالل الشبكة القومية للتدريب عن بعـد      الصيغ التدريبية اجلديدة، والتدريب من      
طالع على جتارب الدول    الوإيفاد البعثات اخلارجية من املعلمني لتهيئة الفرص هلم ل        

  . معلما١٠٠٨٤ًاملتقدمة تعليمياً وقد بلغ عدد املعلمني الذين مت بعثهم للخارج 
 ياجلانب النظر  متثلت يف غلبة     ، واليت يوقد مت رصد أوجه القصور يف النظام التعليم         -٢٨٠

، وضعف مستوى كفاءة بعض القائمني على أعمال املتابعـة والتقيـيم،      يعلى اجلانب العمل  
وغياب منظومة تقييم متكاملة ترتكز على معايري حمددة لتقييم نواتج التعليم، وضعف أساليب             

 عن   وأداء اإلدارة على مستوى املدارس، فضالً      يوأدوات تقييم املتعلمني وبيئة العمل املؤسس     
تدىن املشاركة اجملتمعية يف جمال التعليم، وتنوعت اجلهود اليت بذلت ملواجهة أوجه القصور،             

  .حبسب املرحلة التعليمية
، مت تعميم نظام التقومي الشامل يف مجيع صفوف هـذه           ي مرحلة التعليم األساس   يفف  -٢٨١

 وتطوير املناهج الدراسـية     ،)التعليم النشط (املرحلة، مع استخدام األساليب التعليمية احلديثة       
 إلكساب الطالب املهـارات الالزمـة       ياملختلفة مبا يف ذلك تطوير الكتب الدراسية، والسع       

، وعقـد دورات تدريبيـة      يللتكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مـشكالته بـوع         
للمدرسني واملوجهني يف كافة اجلوانب الثقافية والتخصصية واملهنية، مـع األخـذ مببـدأ              

  .مركزية، ومعايري اجلودة الشاملة، وإعداد اخلطط املستقبليةالال
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كما تقوم وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية بدعم احلق يف التعليم من خالل بث الربامج                -٢٨٢
  .لكافة مراحل التعليم، فضالً عن برامج حملو األمية)  قنوات٧(التعليمية، وختصيص قنوات تعليمية 

ر نظام الثانوية العامة ليتواكب مع مستجدات العصر، وتطبيق نظام          م حالياً تطوي  يتو  -٢٨٣
ومن جانب آخر، تشجع الدولة املشاركة      . التقومي الشامل للطالب على مدار الفترة الدراسية      

هج تساير  اجملتمعية إلنشاء املدارس اخلاصة لتخفيف العبء عن املدارس احلكومية، وتوفري منا          
  . فضالً عن االهتمام بتعلم اللغات األجنبية ،ي والتكنولوجيالتقدم العلم

 جبائزة اليونسكو الستخدام تكنولوجيا املعلومـات يف        ٢٠٠٨وقد فازت مصر سنة       -٢٨٤
 ضمن أفـضل مخـس دول جاذبـة    ٢٠٠٨/٢٠٠٩كما صنفت خالل عام . تطوير التعليم 

ل االستعداد  يف جما  ي للمنتدى االقتصاد  ي على مستوى العامل يف التقرير السنو      التعهدخلدمات  
  .N R I يالشبك

  )يزراع/يصناع/يجتار (التعليم الفين واملهين    
  :تتواصل اجلهود احلكومية يف هذا اجملال من خالل العمل على تنفيذ الربامج اآلتية  -٢٨٥

 نظراً للتزايد املستمر يف أعداد الطـالب الـذين يلتحقـون    ي والنوعيالتطور الكم  •
من توفري املعلمني واألبنية التعليميـة والتجهيـزات        ، وما يتطلبه ذلك     بالتعليم الفين 

  ؛الالزمة من ورش وعدد وآالت وحتديثها
استحداث مناذج ملدارس متطورة من خالل استحداث مناذج متطورة من املـدارس             •

  ؛الفنية املتخصصة
ـ         : التعليم والتدريب املزدوج   •  يعقد عدة اتفاقيات مع اجلهات املستفيدة مـن خرجي

نتاجيـة يف   إلعلى اختالف ختصصاهتا، لالستفادة مـن الوحـدات ا        املدارس الفنية   
  ؛ للطالب، طبقاً الحتياجات سوق العمليالتدريب العمل

التوسع يف أعداد املدارس املشاركة يف مشروع مبارك كول يف ضوء ما حققه هـذا                •
  ؛النظام من جناح، ونتائج باهرة يف مستوى خرجييه، وامتداده إىل ختصصات خمتلفة

تعترب التغذية املدرسية من أهم احملاور اليت يتم االهتمام هبـا           : التغذية للطالب توفري   •
  .هلا من آثار اجيابية على مستوى التحصيل لدى الطالب ملا

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ي العام الدراسحصائية عن التعليم الفينإمؤشرات     
  يزراع اليالتعليم الثانو  ي الصناعيالتعليم الثانو   ي التجاريالتعليم الثانو  

  ١٧٤  ٨٧٤  ٧٥٣  عدد املدارس
  ٥٠٠٦  ٢٥٧٧٣  ١٧٥٦٠  عدد الفصول
  ١٨٥٤٩٩  ٩١٠٣٨٣  ٦٩٧٧٢٧  عدد التالميذ
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  يحصائية عامة عن التعليم قبل اجلامعإمؤشرات     
               مليـون جنيـه   ١١٢٦١٤,٣نفـاق العـام علـى التعلـيم مـن         إلزيادة نسبة ا   •

  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦  مليون جنيه عام٢١٤٦٧٢,٦ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١عام 
           مليـون جنيـه    ١١٩٢٥,٩ مـن    ينفاق العام على التعليم قبـل اجلـامع       إلزيادة نسبة ا   •

  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦نيه عام ج مليون ١٩٢٦٨,٣إىل  ٢٠٠٠/٢٠٠١عام 
  . يف املائة٧١,٩نفاق العام على التعليم إل إىل اينفاق على التعليم قبل اجلامعإلنسبة ا •

  يزهرأل العام واتطور أعداد املدارس بالتعليم    
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام   ٢٠٠٠/٢٠٠١عام   

  ٦٦٨٨  ٤٣١٢  يقبل االبتدائ رحلة التعليم مامبعدد املدارس 
  ١٩٧٥٥  ١٨٢٠٣  يقبل االبتدائ رحلة التعليم مامبعدد املدارس 
  ١١٧٠٢  ٩٧١٨  يعدادإلقبل ا رحلة التعليم مامبعدد املدارس 
  ٤٠٣٤  ٢٨١٩  يقبل الثانو رحلة التعليم مامبعدد املدارس 

  يزهرألتعليم العام والتطور أعداد التالميذ با    
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام   ٢٠٠٠/٢٠٠١عام   

  ٥٧٩٨٨٩  ٤١٣٧٢٥  يقبل االبتدائ رحلة التعليم ماالطلبة مبعدد 
  ٩٩٨٢٨٢٣  ٧٨٤١٠٤٣  يقبل االبتدائ رحلة التعليم ماالطلبة مبعدد 
  ٣٢١٧٤٨٨  ٤٧٥٠٢٧٦  يعدادإلقبل ا رحلة التعليم ماالطلبة مبعدد 
  ١٤٥٦٣٠٣  ١٣٨٦٩٨٩  يقبل الثانو رحلة التعليم ماالطلبة مبعدد 
  ١٧٩٣٦٠٩  ٢٠٥١٤٦٠   الفينيقبل الثانو رحلة التعليم ماالطلبة مبعدد 

  ١٧٠٣٠١١٢  ١٦٤٤٣٤٩٣  مجايلإلا  

  التعليم العايل    
لعليا تأكيداً ملبدأ املساواة أمام القانون تقوم أسس القبول داخل اجلامعات واملعاهد ا             -٢٨٦

املصرية من خالل االحتكام إىل جمموع درجة الطلبة يف شهادة الثانوية العامة أو الـشهادات               
وختضع عملية القبول لرقابة وإدارة مكتب تنسيق القبول ويراعى توزيع الطلبـة            . املعادلة هلا 

على الكليات وفق نظام دقيق روعي فيه جمموع درجات الطالب يف شهادة الثانوية العامـة               
ستواه العلمي بالنسبة للمواد املؤهلة لكل كلية ورغباته، والتوزيع اجلغرايف لسكنه مستنداً            وم

  . إىل كل من اجلامعات
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نشاء جامعات حكومية جديدة باحملافظـات لتقريـب        إخرية  ألوقد شهدت الفترة ا     -٢٨٧
اجلامعات نشاء العديد من    إ للمواطنني واحلد من االغتراب، كما مت السماح ب        يالتعليم اجلامع 

 سـامهت بـشكل كـبري يف        واليت) جنبيةألبعضها بالتعاون مع اجلامعات ا    (املصرية   اخلاصة
   .استيعاب كم كبري من اخلرجيني

  نظام التعليم املفتوح    
مت .  يف مواصـلة تعلـيمهم     ي النظام وحتقيقاً لرغبة من فاهتم االلتحاق بالتعليم العايل        -٢٨٨

ويستفيد منه  . القائم اآلن يف الكثري من اجلامعات املصرية      ،  "التعليم املفتوح "استحداث نظام   
 توزيعهم بني العديد من الكليات مثـل كليـات          جييء ألف طالب وطالبة     ٤٠ما يزيد على    

ويتم تدريس ذات املقررات املخصصة لرفقـائهم مـن الطلبـة           . احلقوق والتجارة واآلداب  
ول علـى درجـة الليـسانس       النظاميني حبيث يؤهلوا يف هناية سنوات دراسـتهم للحـص         

  .البكالوريوس أو

  مراكز تعليم الكبار    
وتلبية كذلك لرغبة الكثري من املواطنني احلاصلني على الشهادة اجلامعية األوىل مـن               -٢٨٩

مواصلة وتنمية قدراهتم العملية مت استحداث نظام مراكز تعليم الكبار وهو يتيح للحاصـلني              
اكز حبوث تعليم الكبار القائمة داخـل العديـد مـن           على شهادات جامعية أن يلتحقوا مبر     

اجلامعات احلكومية املصرية، بغية احلصول على دبلوم الدراسات العليا ومن خالل آلية تضمن   
م مع املتطلبات العملية    ءهلم هنا املفاضلة بني مجلة من املقررات الدراسية على النحو الذي يتوا           

وتكفل كذلك هذه املراكز من بعد إمكانية تقدم هذه         لوظائفهم وخدمة متطلبات البيئة ذاهتا،      
  . الشرحية من اخلرجيني للتسجيل لدرجات املاجستري والدكتوراه

  خدمات الطلبة    
وحترص الدولة على توفري اخلدمات الصحية والثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية            -٢٩٠

تياجات اخلاصة الذين تـضمن     للطالب وكذلك توفري الرعاية االجتماعية للطالب ذوي االح       
. هلم أوجه الدعم املايل من خالل صندوق الرعاية االجتماعية باجمللس األعلـى للجامعـات             

وتقدم اجلامعات واملعاهد العليا لطالهبا خدمات وقائية وعالجية متكاملة على حنـو جمـاين،           
 اخلدمات الـصحية    وتقدم العيادات اخلارجية يف جممل هذه الكليات اجلامعية واملعاهد العليا         

للطالب من حيث صرف األدوية وإجراء الفحوص الطبية والتحاليل واألشعة، وتضم كذلك            
كل من اجلامعات مستشفيات للطلبة تقوم داخلها جممل التخصصات اإلكلينيكية املتميـزة            

اضية وهتدف كذلك الربامج الري   . وتوفر داخلها الرعاية الطبية املتكاملة واجملانية هلؤالء الطلبة       
 وزارة التعليم العايل تسهيالت     هتيئإىل تشجيع الطالب على ممارسة األنشطة الرياضية، حيث         

ممتازة ملمارسة هذه األنشطة مثل املالعب ومحامات السباحة وصاالت األلعاب الرياضـية،            
  . وهتيئة املسابقات الرياضية بني الكليات واجلامعات
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م لألنشطة الثقافية والفنية للطلبـة مـن خـالل           الدولة أوجه املساندة والدع    وهتيئ  -٢٩١
مؤازرهتا املالية والتقنية إلقامة األسر الثقافية والفنية داخل اجلامعات ومن خـالل املواسـم              

  . لقاء احملاضرات واضعو السياسات على املستوى الوطينإل إليها ىالثقافية اليت يدع
ة املناسبة باملدن اجلامعية نظري أجـر       وتوفر كذلك اجلامعات لطالهبا املغتربني اإلقام       -٢٩٢

رمزي، إذ حترص وزارة التعليم العايل هنا على ضمان توفري الراحة واالستقرار هلؤالء الطلبـة      
بغية توفري املناخ املناسب الذي ميكنهم من االنتظام يف الدراسة والتحصيل اجليـد، وتقـوم               

وإذا كانت اجلامعات .  اجلامعية باجملاناجلامعات بتقدمي وجبات الغذاء للطالب املقيمني باملدن
هتدف إىل تنمية األنشطة املختلفة للطالب إبان العام الدراسي، فالواقع أن هذه األنشطة إمنـا            

ستمرارية رسالتها جتاه أبنائها الطـالب      امتتد كذلك إبان العطلة الصيفية إمياناً من اجلامعات ب        
الـرحالت واألنـشطة الثقافيـة والفنيـة        حيث تستغرق هذه األنشطة اجملاالت الرياضية و      

  . واالجتماعية وغريها
وفضالً عن ذلك فإن الدولة حترص على توفري الكتب اجلامعية للطـالب بأسـعار                -٢٩٣

احلاصلني على تقدير عام جيد     (مدعومة، كما حترص على التشجيع العلمي للطالب املتفوقني         
  .ية هلممن خالل ضمان مكافآت مالية حتفيز) جداً كحد أدىن

  نظام اإليفاد إىل البعثات اخلارجية    
حترص الدولة على إرسال البعثات العلمية إىل اخلارج ملواكبة كافـة املـستجدات               -٢٩٤

العلمية والعملية والتطبيقية وهتدف نظم اإليفاد العلمي اخلارجي اليت يوفد إليها املدرسـون             
وتنقـسم  . ل على درجة الدكتوراه   املساعدون باجلامعات ومراكز البحث العلمي إىل احلصو      

هذه النظم لإليفاد إىل البعثات العلمية اخلارجية، والبعثات العلمية الداخلية، ونظام اإلشراف            
  .جازات الدراسيةإلاملشترك، وا

وإىل جانب هذه النظم لإليفاد العلمي اليت يستفيد منها املدرسون املساعدون توجد              -٢٩٥
اخلارج ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات احلاصلني على درجة      نظم أخرى لإليفاد العلمي إىل      

  .وتنقسم هذه النظم لإليفاد إىل البعثات العملية وإىل املهمات العلمية. الدكتوراه

  اجلامعاتباجلوائز العلمية     
حترص الدولة من خالل نظام الترقيات باجلامعات املصرية على استحثاث مواصـلة              -٢٩٦

  :ضاء هيئة التدريس من خاللالبحث العلمي بني أع
ضرورة تقدم أعضاء هيئة التدريس باجلامعات باألحباث املبتكـرة إىل اللجـان              )أ(  

  ؛العلمية املتخصصة حني حلول أجل ترقيتهم إثر مخس سنوات من حصوهلم على آخر درجة علمية
وهي أحباث يتقدم . منح جوائز كل عام للبحوث املمتازة يف كل من كلياهتا    )ب(  

لترشيح للحصول على جائزهتا أعضاء هيئة التدريس ذاهتم، وختضع للتحكيم من قبل جلان             با
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سهام العلمي ألبناء مصر الناهبني إمنا قد ذكته الدولة         إلعلمية متخصصة فإن استحثاث تقدير ا     
  .سهاماهتم العلميةإلمن خالل العديد من اجلوائز اليت متنح هلم تقديراً 

  التقرير هذا  يف مصر عن الفترة اليت يغطيها ليم العايلحصائية عن التعإمؤشرات     
                   مليـون جنيـه     ٤٥٩٨ مـن    ينفـاق علـى التعلـيم اجلـامع       إلزيادة نـسبة ا    •

  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه عام ٧٥٣٨,٦إىل  ٢٠٠٠/٢٠٠١عام 
  ) املائة يف٢٨,١نفاق العام على التعليم إل بالنسبة لينفاق على التعليم اجلامعإلنسبة ا(  

بني العـام    )احلكومية واخلاصة (تطور أعداد الطلبة املقيدين واخلرجيني باجلامعات املصرية            
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠٠٠/٢٠٠١اجلامعى

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
    ١٨٨٠٤٦٠    ١٣٩١٢٠٣  الطلبة املقيدون باجلامعات

  )ناثإ ٨٩٩١٥٨/ ذكور٩٨١٣٠٢(  )ناثإ ٦٣٢٩٦٤/ ذكور٧٥٨٢٣٩(  
    ٣١١٦٦٨    ٢٤٩٥٩٧  ات خرجيو اجلامع

  )ناثإ ١٦٢٦٥١/ ذكور١٤٩٠١٧(  )ناثإ ١١٧٤٦٤/ ذكور١٣٢١٣٣(  
    ١٣٠٤٨٦    ١٠٦٢٨٤  الطلبة املقيدون باملعاهد الفنية

  )ناثإ ٦١١٧٧/ ذكور٦٩٣٠٩(  )ناثإ ٥٠١٨٤/ ذكور٥٦١٠٠(  
    ٦٧٢٩٦    ٤٢٣٨٠  خرجيو املعاهد الفنية

  )ثناإ ٣٤٣١٤/ ذكور٣٢٩٨٢(  )ناثإ ٢٣٥٦٢/ ذكور١٨٨١٨(  

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعات احلكومية بالعـام اجلـامع      أ    
  )املصدر وزارة التعليم العايل(
    
  ٢٣٤٩٧  ستاذ مساعدأ/ستاذأ

  ٣١٩٦٢  مدرس مساعد/مدرس
  ١٢٦٠٩  معيد
  اجلملة

  )٢٠٠٣/٢٠٠٤ ي٪ بالعام اجلامع٣١بلغت نسبة اإلناث (
٦٨٠٦٨  

  

 يدين واملقيدين واخلرجيني بالتعليم املفتـوح عـن العـام اجلـامع           أعداد الطلبة املستج      
٢٠٠٤/٢٠٠٥  

  اخلرجيني  املقيدين  املستجدين
  مجلة  طالبات  طلبة  مجلة  طالبات  طلبة  مجلة  طالبات  طلبة  اجلامعات
  ٦١٠٨  ٢٢٦٩  ٣٨٣٩ ٤٤٢١٧  ١٦٩٩٠  ٢٧٢٢٧  ٦٧٩٣  ٢٣٦١  ٤٤٣٢  القاهرة

اإلسكندر
  ٤٠٨  ١٥٨  ٢٥٠  ٤٦٥١  ٢١١٩  ٢٥٣٢  ١١٣٧  ٤٠٥  ٧٣٢  ية

  ١٤١٦  ٦٨١  ٧٣٥ ١٢٨٠١  ٥١٣٢  ٧٦٦٩  ٢٤٠٤  ٨٢٣  ١٥٨١  عني مشس
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  ١٢٥  ٣٤  ٩١  ٩٩٥  ٣٠٣  ٦٩٢  ٢٦٢  ٦٥  ١٩٧  أسيوط
  ٨٠٥٧  ٣١٤٢  ٤٩١٥ ٦٢٦٦٤  ٢٤٥٤٤  ٣٨١٢٠ ١٠٥٩٦  ٣٦٥٤  ٦٩٤٢  اإلمجايل

  باجلامعات احلكومية) الدبلوم(تطور أعداد احلاصلني على درجات جامعية عليا     
   للجملة)يف املائة(  مجلة  عدد الطالب  طالباتعدد ال  يالعام اجلامع

٥٢  ٣٤٢٢٧  ١٦٤٩٧  ١٧٧٣٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٤٩  ٣٦٥٨٢  ١٨٥٤٧  ١٨٠٣٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٤٩  ٣٨٤٠٨  ١٩٤٧٣  ١٨٩٣٥  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

  باجلامعات احلكومية) املاجستري(أعداد احلاصلني على درجات جامعية عليا     
   للجملة)املائةيف (  مجلة  عدد الطالب  عدد الطالبات  يالعام اجلامع

٤٠  ٥٦٣٠  ٣٣٦١  ٢٢٦٩  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٤٠  ٨١١١  ٤٨٨٤  ٣٢٢٧  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٤٠  ٨٤٩٦  ٥١٠٦  ٣٣٩٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

  باجلامعات احلكومية) الدكتوراه(أعداد احلاصلني على درجات جامعية عليا     
   للجملة)يف املائة(  مجلة  عدد الطالب  عدد الطالبات  يالعام اجلامع

٤٠  ٣٠٣٠  ١٨٣٣  ١١٩٧  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٣٩  ٣٢٧٣  ١٩٧٠  ١٣٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٤٠  ٣٥٢٢  ٢١٥٢  ١٣٧٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

  ميةاألخطط وبرامج حمو     
هتدف و . يف املائة  ٢٩,٣ بلغت   ٢٠٠٦مية عام   ألن نسبة ا  أحصائية  إلتشري البيانات ا    -٢٩٧
  :مية من خاللأل القضاء على اهود املصرية املتواصلة يف جمال حمو األمية إىلاجل

) ٥٦٥٥٧٨ (٢٠٠٣-٢٠٠٢بلغ عدد املقيدين عام     :  فصول حمو األمية   التوسيع يف  •
  ؛ من اإلناث٢٤١٥٠٤ من الذكور وعدد ٣٢٤٠٧٤منهم 

  :تطوير األساليب والصيغ التعليمية اخلاصة بتعليم الكبار عن طريق •
  ؛بث الربامج التعليمية بالقنوات التلفزيونية •
  ؛نشاء قناة تعليمية بالقنوات التعليمية املتخصصةإ •
  ؛إعداد الكوادر املؤهلة للعمل يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار •
 الفرصة للمتحـررين مـن      إتاحةاالهتمام مبرحلة ما بعد حمو األمية عن طريق          •

 سـنة والثـانوي     ١٨ ىلإاألمية ملواصلة التعليم برفع سن االلتحاق باإلعدادي        
  . سنة٢٠ إىل
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ه املشكلة من خالل، اهليئة القوميـة  وتواصل مصر جهودها ومشروعاهتا ملواجهة هذ   -٢٩٨
 للقضاء على األميـة مـن       ي مت تبىن مشروع قوم    ٢٠٠٣حملو األمية وتعليم الكبار، وىف عام       

كما مت استحداث العديـد     . خالل تشغيل مائة ألف شاب من اخلرجيني كمعلمني حملو األمية         
ت من التعلـيم علـى      مشروع الفصل الواحد ملساعدة الفتيات املتسربا     "من الربامج وأبرزها    

هبدف خفض الفجوة النوعية يف التعليم " املدارس صديقة الفتاة"ومشروع " استكمال تعليمهن 
  يف املائة٢٨,٦وأدت هذه اجلهود إىل خفض نسبة األمية إىل        . األساسي بني الذكور واإلناث   
 ١٤٩٨٩٤٦ مت حمو أميـة      ٢٠٠٦/٢٠٠٨وخالل السنوات   . وفقاً لتقرير منظمة اليونسكو   

  . من اإلناث، معظمهم من املناطق الريفيةي من الذكور والباق٩٢٧١٠٤واطن، منهم م
   .مية ونتائجهاألاجلزء الثالث من هذا التقرير إىل اجلهود املتعلقة مبحو ايف وسنشري تفصيالً   -٢٩٩

    لظاهرة التسرب من التعليميجهود احلكومة يف التصد    
   إىل ٢٠٠٦ عام يحصاء العشرإلتشري نتائج ا  -٣٠٠

  ؛ يف املائة١٠,٤  )١٨-٦(تعليم بالفئة العمرية لنسبة الذين مل يلتحقوا با •
   ؛ يف املائة٨٥,٤ نسبة من التحق ومل يتسرب بذات الفئة العمرية  •
  . يف املائة٤,٢  نسبة من التحق وتسرب بذات الفئة العمرية  •
ارس غري التقليدية   نشاء عدد من املد   إوتدور برامج مواجهة التسرب من التعليم على          -٣٠١

  .  أو مل يتموها وخاصة اإلناثاالبتدائيلألشخاص الذين مل حيصلوا على كامل فترة تعليمهم 
  . أنواع هذه املدارس وأعدادها واجلهات املشاركة فيهاويوضح اجلدول التايل  -٣٠٢

 مالحظات عدد املدارس  عدد الطالب  نوع املدرسة م

مدارس الفـصل    ١
 الواحد

  منهم ٦٩١٧٠
  تلميذة٦٦٦٢٣

  يف ٢٥٥ رقـم    ي الـوزار  صدرت بالقرار  ٣١٤٧
١٧/١٠/١٩٩٣ 

   مدارس ٤  يف١٩٩٢بدأت عام   مدرسة٣٣٩  مدارس اجملتمع  ٢
 حمافظات أسيوط وسوهاج وقنـا      توجد يف 

 بالتعاون مع اليونيسيف

 تعتمد على املشاركة اجملتمعية   مدرسة٤٦  املدارس الصغرية ٣

املدارس صـديقة    ٤
 الفتيات

 حمافظات  طبقت يف  
 سويف واملنيـا    بين

وأسيوط وسوهاج  
 واجليزة والبحرية

 يتتم بالشراكة بني الوزارة واجمللـس القـوم       
 واألمومة واليونيسيف وبرنامج األمم     للطفولة

 واليونسكو وصندوق األمـم  ياملتحدة اإلمنائ 
 للمرأة ومنظمة العمل الدولية     ياملتحدة اإلمنائ 

ـ     سكان والبنـك   وصندوق األمم املتحدة لل
  . املدينواجملتمع الدويل

املدارس التابعـة    ٥
  للجمعيات األهلية

متعددة   مجعية ٢٠ 
 املستويات

  على غرار الفصل الواحد 
  يف ٣٠ رقـم    يصدرت بـالقرار الـوزار    

١٠/٢/٢٠٠٠  
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دارة خاصة للتسرب من التعليم بوزارة التربية  إنشاء  إطار جهود املكافحة    إوقد مت يف      -٣٠٣
عـادة  إساليب العمل ملنع التسرب و    أعداد قاعدة بيانات للمتسربني وحتديد      إليم هبدف   والتع

  . يلزامإليم الوقت مبكر وكذلك ملواجهة املتخلفني عن التع الطفل املتسرب لدراسته يف

  جهود احلكومة يف جمال التربية اخلاصة    
مية بني األسـوياء وذوى     حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتضييق الفجوة التعلي         -٣٠٤

  :االحتياجات اخلاصة مت اآليت
  ؛لتربية اخلاصة يف كافة احملافظاتزيادة مدارس وفصول ا •
  ؛جتهيز كافة مدارس التربية اخلاصة حبجرات األوساط املتعددة ومعامل الكمبيوتر •
 التربية اخلاصة من خـالل البعثـات        يحدوث طفرة كبرية يف إعداد وتأهيل معلم       •

  ؛خلارجيةالداخلية وا
ومراعاة لالعتبارات اإلنسانية والتربوية والنفسية تعقد اآلن جلان المتحان الثانويـة            •

العامة للمكفوفني يف مجيع احملافظات اليت توجد هبا مدارس ثانوية للمكفوفني بعد أن             
  ؛كانت أربع جلان فقط على مستوى اجلمهورية

على التالميذ جماناً وذلك لوضـع      يتم اآلن طباعة أدلة تقومي الطالب بالربايل وتوزع          •
  .التالميذ املكفوفني على قدم املساواة مع تالميذ التعليم العام

   االحتياجات اخلاصةيالتسهيالت املقررة لذو    
عدم حتصيل أية اشتراكات أو مقابل خدمات مـن طـالب           : بالنسبة للمصروفات  •

دها مبعرفة التربيـة     وتسدي يالتربية اخلاصة مع إعفائهم من اشتراكات التأمني الصح       
  ؛االجتماعية، وتقدمي مجيع أوجه الرعاية منها الغذاء والكساء واإلقامة الداخلية

االستثناء من شرط السن أو أحد شروط القبول وفقاً         : بالنسبة للسن وشروط القبول    •
ـ            اإلعاقـة   يلظروف كل حالة، واالستثناء أيضاً لقبول بعض احلاالت من مزدوج

 لـبعض   يصة هذا باإلضافة إىل التصريح بوجود مرافـق تربـو         مبدارس التربية اخلا  
  ؛التالميذ الذين يعانون من التوحد بصفوف املرحلة االبتدائية

إعفاء التالميذ املكفوفني من مادة الرسم واهلندسـة واخلـط          : بالنسبة لالمتحانات  •
  .نة والترميمات باملرحلة اإلعدادية والصياالعريب

ـ  بيان بأعداد مدارس وفصول          ـ        يوتالميذ ومدرس  ي التربيـة اخلاصـة للعـام الدراس
٢٠٠٦/٢٠٠٧  
 مدرسني تالميذ فصول مدارس
٨٢٠٣  ٣٧٠٧٠ ٤٠٢٢ ٨٠٨ 
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  التنمية املهنية للعاملني يف جمال التعليم    
ـ        : زيادة أعداد املعلمني   •  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ي  حيث بلغ عددهم هنايـة العـام الدراس

  ؛ معلما٨٢٦٢٧٨ً
  ) ناثإ ٤٠٤٥٦٧/ ذكور٤٢١٧٠٩(

  .٢٠٠٠/٢٠٠١ عام ٧٩٥١٩٥بل مقا

  التنمية املهنية للمعلم    
ية املهنية للمعلمـني،    ميكادألنشاء ا إ على   ١٩٨١ لسنة   ١٣٩نص قانون التعليم رقم       -٣٠٥

عضاء هيئة التعليم واالرتقاء بقدراهتم ومهاراهتم مبا يؤدى إىل رفع          ألوهتدف إىل التنمية املهنية     
 بتنظـيم   ٢٠٠٨ لـسنة    ١٢٩قرار اجلمهوري رقـم     مستوى العملية التعليمية، وقد صدر ال     

كادميية وحتديد اختصاصاهتا بوضع اخلطط والسياسات ومعايري اجلودة اخلاصـة بـالربامج     ألا
التدريبية للمعلمني وحتديد متطلبات حتقيق التنمية املهنية هلم، وقد مت خالل الفتـرة املاضـية               

يث مت تطوير مراكز التدريب املختلفـة،       تطوير مراكز التدريب وزيادة طاقاهتا االستيعابية ح      
  . معلم متدرب يف وقت واحد١٨٥٠٠وزيادة طاقاهتا االستيعابية لتصل إىل 

  توفري الرعاية املادية واملعنوية للمعلم    
هداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها دعماً      ألحوال املادية للمعلمني من ا    أليعد حتسني ا    -٣٠٦

نشاء إل هلم وقد مت توفري االعتمادات املالية      ي املستوى املعيش  للمنظومة التعليمية من خالل رفع    
  . كادر خاص باملعلمني يتضمن رفع رواتبهم وربطها مبستوياهتم الفنية واملهنية

  اجلودة يف العملية التعليمية االهتمام بعنصر    
ميـة  نشاء اهليئة القو  إمت  ،  صالح والتطوير إل لكافة جهود ا   يساسألباعتباره العنصر ا    -٣٠٧

 هتدف إىل وضع املواصفات القياسية للمناهج الدراسية مبراحـل          لضمان جودة التعليم واليت   
 يالتعليم املختلفة مبا يتفق مع متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل ومتطلبات التطور العلم            

  . يواملستقبل، وكذلك املواصفات القياسية للخرجيني مبراحل التعليم قبل اجلامع
وصياء ألباء وا آلاملادة واخلاصة حبرية ا    تلك    من ٣ن الرد على الفقرة     أمصر بش حتيل    -٣٠٨

  .طفاهلم إىل التقرير السابق ملصرألالقانونني يف اختيار املدارس اخلاصة 

  ةة اخلاصينشاء املعاهد التعليمإحرية     
نشاء املدارس اخلاصـة مـع االلتـزام     إ ١٩٨١ة  ن لس ١٣٩جاز قانون التعليم رقم     أ  -٣٠٩

 ١٩٩٢ لـسنة    ١٠١جاز القانون رقم    أساسية وفقاً لنظام التعليم يف مصر، كما        ألملناهج ا با
  . ةنشاء معاهد عليا خاصإ ١٩٧٠ لسنة ٥٢رقم  جاز القانونأنشاء جامعات خاصة، وإ
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يوىف العام الدراس  -٣١٠
       ) مبراحـل التعلـيم املختلفـة     ( مدرسـة    ٤٨٥٩بلغ عدد مدارس القطاع اخلاص       •

  ؛ مدرسة تربية خاصة١٨ مدرسة ثانوية جتارية و٢٢٣منها 
  . تلميذ١٢٤١٢٤٦ وبلغ عدد التالميذ املقيدين ٣٩٠٩٠بلغ عدد الفصول  •

  اجلامعات اخلاصة    

 اسم اجلامعة نوع اجلامعة مسلسل
خ ـتاري

 القانون التأسيس

جامعات خاصـة    ١
 يشارك املصريون  ال
  رأمساهلايف

 ١٩٧٦ لسنة ٤٦ ١٩١٩ اجلامعة األمريكية

  ١٩٩٦   أكتوبر ٦ جامعة -  ٢
  ١٩٩٦   جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا-  
  ١٩٩٦   جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب-  
  ١٩٩٦   جامعة مصر الدولية-  
     اجلامعة الفرنسية-  
    جلامعة األملانية ا-  
 

جامعات خاصـة   
يشارك املصريون  

   أغلبية رأمساهلايف

للقانون اً  بلغ عدد اجلامعات اخلاصة املنشاة طبق     
  جامعة ١٩

٢٠٠٣ 

 ١٠١ رقم   القانون
  ١٩٨٢لسنة 

 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل      -
 )سكندريةإلا (يالبحر

ــدول  ١٩٧٢ ــة ال جامع
 العربية

جامعات خاصـة    ٣
 تـت حت ـتأسس

رعاية منظمـات   
 دولية

  ة ليوبولد سنجور جامع  -
  )ندريةسكإلا(  

ــدول   ١٩٩٠ ــة ال منظم
  الفرنكوفونية

  ١٤املادة     
  تأمني احلق يف التعليم

حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املادة إىل ردها على املادة الـسابقة واملتـضمن                 -٣١١
 على مواطنيهـا علمـاً بأنـه         واجملاين يلزامإلنفاذ احلق يف التعليم ا    إاجلهود املصرية املتعلقة ب   

  . اضعة لواليتهاتوجد أقاليم خ ال
لفية ألمنائية ل إلهداف ا ألويعد تأمني احلق يف التعليم وصوالً للتغطية الكاملة له من بني ا             -٣١٢
حصائية إىل  إل، وتشري البيانات ا   ٢٠١٥جل احملدد هلا وهو حلول عام       أل يتعني حتقيقها يف ا    واليت

   .لفيةألهداف اأمن  حتقيق مصر لتقدم ملحوظ حتقيقاً هلذا اهلدف وفقاً للمؤشر الثاين
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  عداديةإلطفال باملدارس االبتدائية واألقيد مجيع ا: املؤشر
  ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٠عام   

  ٪٩٣  ٪٩١  يمعدالت القيد الصافية يف التعليم االبتدائ
  ٪٩٢  ٪٨٧  كملوا الدراسة االبتدائيةأطفال الذين ألنسبة ا

  ٪٠,٢  ٪٠,٨  نسبة التسرب

يها إىل حتقيق هذا اهلدف     إلشارة  إلالربامج السابق ا  وتعمل مصر من خالل اخلطط و       -٣١٣
  . جل احملددأللفية قبل حلول األمن أهداف ا

  ١٥املادة     
  احلق يف املشاركة الثقافية

تقريرها السابق وملحق الـردود علـى       إىل  حتيل مصر بشأن التعليق على هذه املادة          -٣١٤
   .األول من هذا التقريرء ورد يف اجلز االستفسارات املبداة من اللجنة وكذلك ما

هتماماً واسعاً بأمور الثقافة يف ضوء عمق وتعدد        ا أن احلكومة املصرية تويل    وتضيف  -٣١٥
روافدها ومنها الثقافات الفرعونية والقبطية واإلسالمية والعربية والنوبية، والـيت تـشكل يف             

 املتواصل مع الـشعوب     جمموعها املكونات األساسية للثقافة املصرية، هذا فضالً عن التفاعل        
 آالف سنة ويكفل الدستور والتشريعات املصرية محايـة         ٧واحلضارات األخرى على مدار     

احلق يف املشاركة الثقافية والتمتع مبنافع التقدم العلمي ومحاية اإلنتاج الفين وحـق امللكيـة               
ـ             ن خـالل   الفكرية وبراءات االختراع وهي احلقوق اليت مت إقراراها تشريعياً وتأكيـدها م

  .ليهاإشارة إلاألحكام القضائية ذات الصلة والسابق ا

  ينتاج الفكراإلاحلق يف املشاركة الثقافية ومحاية     
تقريرها السابق حول النصوص الدسـتورية      يف  جاء   ن إىل ما  أحتيل مصر يف هذا الش      -٣١٦

ـ والتشريعات الوطنية املقررة واحلامية للحق يف املشاركة الثقافية والتمتع مب         ينافع التقدم العلم
لية من  إشارة  إلمت ا   وحق امللكية الفكرية وبراءات االختراع، وكذلك ما       نتاج الفين إلومحاية ا 

  . حكام قضائيةأ

  تنمية ونشر العلم والثقافة    
يعد اإلبداع واالبتكار وتوفري املناخ املالئم لذلك هو أساس العمل الثقـايف لـذلك                -٣١٧
واملبدعني يف كافة اجملاالت الفنية والثقافية مـن خـالل العمـل              وبنيالدولة ترعى املوه   فإن
املراكز الفنية املتخصصة واجملهزة بأحدث اآلالت واألجهزة والقيام بترمجة األدب          توفري   على

العريب إىل اللغات املختلفة والعكس وإصدار اجملـالت الثقافيـة واملـشاركة يف املعـارض               
   .واملسابقات احمللية والدولية
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وتؤكد الدولة على حرصها ودعمها بإتاحة احلق يف الثقافة لكافة املـواطنني مـن                -٣١٨
 تتوىل تنفيذها عدة هيئات وأجهزة وطنيـة        عالمية واليت إلالعديد من الربامج الثقافية وا     طارإ

 تعمل على توفري املناخ املالئم ملمارسة هذا احلق من خالل منظومتني            حكومية وخاصة واليت  
  :ساسيتني ومهاأ

  املنظومة الثقافية    
نـشطة  ألتتكون املنظومة الثقافية يف مصر من عدة آليات وطنية متنوعة تغطى كافة ا     -٣١٩

   :تيةآل وزارة الثقافة، وتشمل اجلهات ايالثقافية وترعاها وزارة متخصصة ه

  اجمللس األعلى للثقافة    
دبـاء واملتخصـصني    ألوهو هيئة مستقلة وتضم ممثلني عن اجلهات املعنية وكبار ا           -٣٢٠

  :يوتتلخص أهداف اجمللس األعلى للثقافة فيما يل
  ؛منح وتكرمي الرواد والشوامخ من قادة الفكر والفن واألدب اجلوائز التقديرية •
  ؛عقد الندوات واملؤمترات الدولية واحمللية •
  ؛االهتمام حبركة التأليف والترمجة •
  ؛إقامة املسابقات للكشف عن ذوى القدرات واملواهب •
  . عن طريق إهداء الكتب واملطبوعات الثقايفيشر الوعن •
 لثقافة  ي قطاع الفنون التشكيلية واملركز القوم     هويضم اجمللس األعلى للثقافة يف تشكيالت       -٣٢١

املركـز    يـضم  ي الذ الطفل واإلدارة املركزية للرقابة على املصنفات الفنية وقطاع اإلنتاج الثقايف         
  . للمسرحيقى والبيت الفىت للفنون الشعبية والبيت الفين للسينما واملسرح واملوسيالقوم

  أكادميية الفنون    
وهى تسهم يف االرتقاء بالفكر والفن والقيم اإلنسانية واالجتاه بالفنون اجتاهاً قومياً               -٣٢٢

 للبالد منه احلفاظ على األصالة واملعاصرة وتوثيق الروابط الثقافيـة           ييراعى فيه التراث القوم   
 كما تعمل   ي والعامل ع األجهزة املشتغلة بالفنون وذلك يف اإلطار احمللى واحمليط العريب         والفنية م 

ولقد .  على كل املستويات الداخلية واخلارجية     على هتيئة الظروف لنشر خالصة اإلبداع الفين      
رحب أفاق  آن كانت مقتصرة على تعليم الفنون انتقلت إىل         أكادميية بعد   ألتطورت رسالة ا  

ها النظرة العلمية املتكاملة ألهداف األكادميية وباتت األكادميية تضم املعاهـد           وسع تدعم أو
للموسـيقى  /للفنـون الـشعبية   /للبالية/للنقد الفين /موسيقى العربية لل/للفنون املسرحية /العالية

  .للسينما/)الكونسرفتوار(
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   على لآلثارألاجمللس ا    
ثرية وفنية واحلفاظ عليها وعرضـها      ويعمل على محاية أروع ثروة تارخيية قومية وأ         -٣٢٣

  :لدول العامل بأفضل الطرق العلمية املدروسة وتتلخص أنشطته يف
  ؛ي األثريالبحث والتنقيب عن التراث احلضار •
  ؛احلفاظ على اآلثار بالترميم والصيانة •
  ؛ي واألثر الثقايفيإقامة املتاحف األثرية لنشر الوع •
  ؛ والدارسني يف جمال اآلثار ومساعدة الباحثنيي واألثريالنشر العلم •
  ؛ القدميي للتراث احلضاري واألثريالتسجيل العلم •
  .استثمار املوارد املتاحة ذاتياً يف النهوض مبشروعات اآلثار واملتاحف والثقافة األثرية •

  اهليئة املصرية العامة للكتاب    
لنـشر  وهى تعمل على نشر رسالة التنوير من خالل مؤسسة متكاملة للتـأليف وا              -٣٢٤

إصدار وطبع اجملالت والطباعة والتسويق،     /النشر/الترمجة/التأليف/وتدور أعمال اهليئة يف حماور    
  .كتب الفنون واآلثار/كتب األطفال /كما هتتم اهليئة أيضاً بنشر املوسوعات والقواميس

 كانون  ١وقد بلغ إمجايل عدد الكتب املؤلفة واملترمجة اليت صدرت خالل الفترة من               -٣٢٥
  . كتابا٤٥٨ً عدد ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٠يناير /ثاينال

  . طفالألوتقيم اهليئة معارض الكتاب الدويل وكذلك معرض القاهرة الدويل لكتب ا  -٣٢٦

   اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية    
فة يف جمـال    ليات وزارة الثقا  ؤو وتنفيذ مس  يوهتدف إىل املشاركة يف التوجيه القوم       -٣٢٧

املكتبات القومية والعامة والتراث واملخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترمجة والنـشر           
 ومجـع املخطوطـات واملـصورات       يوذلك عن طريق تيسري االطالع على اإلنتاج الفكر       

واجملالت وحفظها وحتقيقها وهتيئتها لالنتفاع هبا وتشرف اهليئة العامة لدار الكتب والوثـائق             
 وتتبع الدار املعنيـة مطبعـة       ٠ مكتبة فرعية وعدد من املكتبات املتنقلة      ٢٥لقومية على عدد    ا

  ).منافذ البيع( واملشروعات املستقبلية والتسويق عاملية تعاون يف جمال التطوير والتعاون الثقايف

  اهليئة العامة لقصور الثقافة    
  :ىلإوهتدف إىل رعاية ودفع احلركة الثقافية   -٣٢٨

  ؛ط احلركة األدبية يف احملافظات وإذكاء روح البحث واالبتكارتنشي •
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رفع مستوى اخلدمات املكتبية يف مراكز الثقافة ومكتباهتا الفرعية بتزويدها بالكتب            •
  ؛وتيسري سبل االطالع للجماهري

دفع حركة الفنون التشكيلية من خالل املراسم واملعـارض واكتـشاف ورعايـة              •
  ؛املوهوبني

 ؛ون الشعبية باحملافظات واحلرف البيئية واإلشراف على فرق الفنعيبدراسة الفن الش •

 ي على النشاط املسرح   االهتمام بنشر الثقافة املسرحية بني اجلماهري واإلشراف الفين        •
 .؛باحملافظات

 ؛ديبأل وا والفيناملسامهة يف عقد اللقاءات والندوات واملؤمترات لرفع املستوى الثقايف •

  .طار دور اهليئة املنوط هبا يف هذا النطاقإلية واألدبية يف تقدمي املساعدات املا •
وتضم اهليئة املعنية العديد من القصور الثقافية املتخصصة وكذلك املهرجانات الثقافية   -٣٢٩

  .يف خمتلف حمافظات اجلمهورية
 مركزاً، ويبلـغ عـدد      ٣٩٣بلغ عدد املراكز الثقافية املنتشرة يف مجيع احملافظات         و  -٣٣٠
  . ناثإ  يف املائة٤٤,٦ منهم ٦٩٠٥ملني فيها العا

  "وبراألا "ي القوماهليئة العامة للمركز الثقايف    
عمال الفنية رفيعة املستوى حملياً وإقليمياً ودولياً وتوفري العناصـر          ألدف إىل تقدمي ا   هتو  -٣٣١

تطوير الفـرق    واإلداري و  ذات الكفاءة واخلربة العاملية ملالحقة التطور يف أساليب العمل الفين         
 املوروث وإجياد   الفنية وحتقيق األهداف املنشودة لنشر الفنون الرفيعة واحملافظة على التراث الفين          

وحتقيق متطلبات احلفاظ على الفنانني املتميـزين     .أجيال من خمتلف األعمار تتذوق هذه الفنون      
واهلواة من  بالنشء  االهتمام  وبرا والباليه والغناء لعدم اهلجرة للخارج و      أليف جماالت املوسيقى وا   

  .غري الدارسني لعلوم املوسيقى واألوبرا وتنمية مواهبهم مبركز تنمية املواهب التابع للهيئة
استقدام الفـرق الفنيـة     /وكان للهيئة إجنازات يف جمال األنشطة الثقافية والفنية منها          -٣٣٢

تقدمي سلسلة أعمال فنيـة     /وبراأل الرفيع لتقدمي العروض على مسارح ا      يذات املستوى العامل  
  .تقدمي حفالت أسبوعية لألطفال جماناً أو بأسعار رمزية/يرائعة من التراث املصر

تنمية املواهب الـشابة    /رسال البعثات إ/ومن إجنازات اهليئة املعنية يف جمال التدريب        -٣٣٣
وبرا طبقـاً   أل بـا  تقييم الفرق الفنية  /الكورال/البيانو/طفال يف جمال الفنون الرفيعة البالية     ألوا

  .للمقاييس العلمية الدولية
  إقامـة مهرجانـات    / واملسابقات واملهرجانـات الدوليـة     وىف جمال التبادل الثقايف     -٣٣٤

  .املوسيقى العربية



E/C.12/EGY/2-4 

GE.11-47974 100 

  صندوق التنمية الثقافية     
نشاء املكتبات ومنها مكتبة مبارك العامة اليت هتدف        إبدور فعال يف    الصندوق  يقوم    -٣٣٥

تاحة كل ما خياطب    إعمار والفئات على تنمية عادة القراءة و      ألفراد من مجيع ا   ألاإىل تشجيع   
  .االهتمام العام من كتب ومراجع ودوريات ومواد مسعية وبصرية تساعد على التعليم الذايت

  جريدة القاهرة    
  . سبوعية ثقافية تصدر كل ثالثاءأوهى جريدة   -٣٣٦

   صندوق رعاية الفنانني واألدباء    
دباء والفنانون واملفكرون من الناحيـة الـصحية        أل لرعاية ا  ١٩٦٤نشاؤه عام   إمت    -٣٣٧

  .واالجتماعية تقديراً جلهودهم

  النقابات واالحتادات اخلاصة بالعاملني بالثقافة    
عدد من النقابات واالحتـادات     ونشطة الثقافية من الفنانني     ألترعى شؤون العاملني با     -٣٣٨
 وتعديالته، ونقابة   ١٩٧٨ لسنة   ٣٥ية وختضع ألحكام القانون رقم       املهن املوسيق  نقابة: وهى

املهن التمثيلية، ونقابة املهن السينمائية، ونقابة املهن املوسيقية، ونقابة الفنانني التشكيليني هذا            
          ١٥  ختـضع أحكامـه ألحكـام القـانون رقـم          يباإلضافة إىل احتاد الكتاب العرب الذ     

  .١٩٧٨ لسنة ١٩قانون رقم  املعدل بال١٩٧٥لسنة 

  املنظومة اإلعالمية    
طار تنفيذ التزاماهتا بنشر الثقافة واملعرفة على تـوفري اخلـدمات           إحترص الدولة يف      -٣٣٩

اإلعالمية بكافة صورها املسموعة واملرئية ومواكبة كافة التقنيـات العلميـة واملـستجدات            
 أساسية باعتبار املنظومة اإلعالميـة       من خالل رؤية   يالتكنولوجية على ساحة العمل اإلعالم    

 من األجهزة   ي التجسيد للحق يف املعرفة واحلق يف الثقافة وتتشكل منظومة اإلعالم املصر           يه
  :واآلليات اآلتية

  احتاد اإلذاعة والتليفزيون    

  اإلذاعة    
عالمية، تقوم اإلذاعة بكافة شبكاهتا الرئيسية بالدور املنوط هبا يف حتقيق أهداف اخلطة اإل              -٣٤٠

 ساعة يوميـاً    ٢٤صيلة وتبث إرساهلا على مدى      أليف إطار القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية ا      
 اسـتديو   ١١٥من خالل عـدد     ... ساعة يومياً  ٤٧٦ يويبلغ متوسط ساعات اإلرسال اإلذاع    

  . ساعة سنويا٧٢٥ً ألف و١٧٣ بإمجايل
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  يف املائـة   ٢٢,٢ للربامج تشمل    ويتم توزيع املوضوعات اإلعالمية من خالل خريطة        -٣٤١
 يف  ١٦,٢  برامج دينية،  يف املائة . ١٨,٤  برامج سياسية وإعالمية،    يف املائة  ٢١,٣برامج ثقافية،   

  يف املائـة ٥,٧  برامج الطوائف، يف املائة٦,٤  برامج درامية،  يف املائة  ٩,٦ برامج ترفيهية،    املائة
  .عليمية وذلك بالنسبة إلذاعة الربنامج العام برامج ت يف املائة٠,٢برامج اخلدمات والتوعية، 

  التلفزيون    
 املباشر يف القناة األوىل والثانية علـى مـستوى   يملرئي اتتمثل أجهزة اإلعالم املصر    -٣٤٢

 وحدها اليت يغطى إرساهلا كافة أحناء البالد مبـا يف           ياجلمهورية، وإن كانت القناة األوىل ه     
يـصل إىل بعـض       ذلك القناة الثانية وإن كان إرساهلا ال       ذلك مجيع املناطق النائية يليها يف     

 ٨٣٧ ألف و  ٥١ مجايلإ ساعة يومياً ب   ١٤٢املناطق ويبلغ متوسط ساعات اإلرسال التليفزيوىن     
  .ستديوا ٣٩ساعة سنوياً من خالل عدد 

ج  يف املائة بـرام    ٣٤,٨٥  للربامج التليفزيونية على النحو التايل     يويتم حتقيق التنوع النوع     -٣٤٣
 يف املائة   ٩,١٤ يف املائة برامج ثقافية،      ٩,٣٩ يف املائة برامج ترفيهية،      ٢٩,٣١سياسية وإعالمية،   
 يف املائـة    ٢,٦٥ يف املائة برامج تعليميـة،       ٣,٣٣ يف املائة برامج دينية،      ٨,٨٨برامج الطوائف،   
  . يف املائة برامج خدمية وتوعية٢,٤٥إعالنات جتارية، 

  يالقطاع الفضائ    
 عرب األقمار الصناعية يف القناة الفضائية املصرية،        ي املرئ يتمثل أجهزة اإلعالم املصر   ت  -٣٤٤

وقناة النيل الدولية، والقناة الفضائية املصرية املوجهة للواليات املتحدة األمريكية ويهدف هذا            
  :القطاع إىل

اإلعالميـة  ربط املغتربني املصريني والسفارات املصرية واملواطنني واملراكز الثقافية و         •
  .املصرياملصرية يف املناطق العربية واإلفريقية واألوربية باإلعالم 

  قطاع القنوات املتخصصة    
ويشمل قناة النيل لألخبار، وقناة النيل للمعلومات، وقناة النيل للدراما، وقناة النيـل      -٣٤٥

 التعليميـة، وقنـاة     الثقافية، وقناة النيل للرياضة، وقناة النيل لألسرة والطفل، وقنوات النيل         
، وقناة النيل للتنوير هذا باإلضافة إىل أن القنـاتني          ي، وقناة املنارة للبحث العلم    التعليم العايل 

  .لة أيضاً على األقمار الصناعيةاألوىل والثانية والقنوات اإلقليمية الست حمّم
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣عام  ) ساعة١٨,٢( من   يرسال اليوم إلوقد ارتفع متوسط ساعات ا      -٣٤٦
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦ ساعة يومياً عام ١٩إىل 
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  هيلأمعاهد التدريب والت    
 وهـى معهـد تـدريب اإلذاعـة     :تقوم على تدريب اإلعالميني يف مصر وأفريقيا      -٣٤٧

ومعهد تدريب اإلعالميني األفارقة، وقد وبلغ إمجايل املخطط تنفيذه يف شـعب             والتليفزيون،
، الت تدريب اللغات واحلاسب اآليل، يف جما  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ دورة خالل عام     ١٧٧التدريب  

 واللغة العربية واإللقاء، وىف خمتلف اجملاالت اإلدارية واملالية          والتليفزيوين يفنون العمل اإلذاع  
  .ليزية والفرنسيةكوالتنظيمية والقانونية واألمنية، واللغات اإلن

  األكادميية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم    
 ذا طبيعة علمية متخصصة باعتبار أن الكـادر         ي تعليم  ككيان ٢٠٠٢أنشئت عام     -٣٤٨

وتبلغ مدة   .يعالمإل هو األساس وكنشاط يضاف للشركة املصرية ملدينة اإلنتاج ا         يعالمإلا
أربع سنوات ومتنح درجات البكالوريوس واملاجستري والـدكتوراه يف علـوم            فيها   الدراسة

تضم أقسام اإلنتـاج    و .دات التدريب اإلعالم، كما متنح الدبلومات املهنية املتخصصة وشها      
 والتـسويق، الوسـائط املتعـددة       عالينإلاإلذاعي والتليفزيوين، اإلنتاج السينمائي، اإلنتاج ا     

           لـغ عـدد الطـالب خـالل        وقـد ب   ).مسموعة ومرئيـة  (واإلنترنت واهلندسة اإلذاعية    
  .) وافد١٧ + ي مصر٥٢٠ (٢٠٠٣/٢٠٠٤، ٢٠٠٢/٢٠٠٣عامي 

  عامة لالستعالماتاهليئة ال    
 نادياً  ٤٤ مركزاً للنيل،    ٢٧ جممعاً ومركزاً،    ٦٤ من خالل    يتقوم اهليئة بدور إعالم     -٣٤٩

 نادياً  ٣٠ مكتبة عامة،    ٣٨ فصالً حملو األمية،     ٣٦ نادياً لالستماع واملشاهدة،     ٤٤للطفل، و 
  .ألصدقاء اإلعالم، هذا فضالً عن دورها يف نشر الكتيبات اإلعالمية والثقافية

  اجملتمع املدين    
 يف منظومة اإلعالم مشاركة جادة ومكثفة حيث تبىن إنـشاء           يشارك اجملتمع املدين    -٣٥٠

قنوات فضائية خاصة ألول مرة يف مصر، من خالل منطقة إعالمية حرة يف مدينة السادس من 
  .  حمطات١٠ بلغ عددها حىت اآلن أكتوبر تضم شركات هذه القنوات واليت

عالمية إلليات السابق ذكرها والعاملة يف نطاق كل من املنظومتني الثقافية وا          آلومتثل ا   -٣٥١
نفاذ احلق يف املشاركة الثقافية ونشر وتنمية هـذا         إلحجم االهتمام والرعاية اليت توليها مصر       

  . حصائيات السابق ذكرها إىل نتائج اجلهود املصرية يف هذا اجملالإلاحلق وتشري ا

  يحرية البحث العلم    
ن القـوانني واجلهـات     أتقريرها السابق بش  يف   أنورد يف هذا الش    حتيل مصر إىل ما     -٣٥٢

  : ي وفيما يلي جمال البحث العلميفالعاملة 
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  ٢٠٠٥البيانات اإلحصائية اخلاصة مبراكز ومعاهد وهيئات البحوث عام     

 املعهد/املركز

  عدد أعضاء
البحوث هيئة 

 امليزانية ومعاونيهم
دد الرسائل ـع
 ميةالعل

  ةـعدد املشروعات البحثي
 يداخل -  أجنيب- يحمل

  ٥٤٥  ٣٢٢  ١١٨٨٩٢٠٠٠  ٢٦٩٨   للبحوثياملركز القوم
  ٨  ٣٦  ١٨٨٢٧٠٠٠  ١٧٨   للمعايرةياملركز القوم

  ١١  ٣٨  ١٩٦٢١٠٠٠  ٣٠٥  معهد حبوث البترول
  ٨  ٦٥  ٢٣٩١١٢٠٠٠  ٢٠٦  مركز البحوث الفلكية

  ٩  ٤١  ٢٠٣٠٠٠٠٠  ٣٨٣  علوم البحار واملصايد مركز
  ٢٩  ٢٠  ١٩٠٧٣٠٠٠  ٣٣٩  معهد يودور بلهارس

  ٤٠  ٨  ٢١٨٦٦٠٠٠  ٢٠٠  مركز حبوث وتطوير الفلزات
  ٧  ١٩  ١٠٣٠٦٠٠٠  ١٥٩  اإللكترونياتمركز حبوث وتطوير 

  ٣  ٢٢  ١٨٣٩٢٠٠٠  ٢٤٦  معهد حبوث أمراض العيون
  ١٦٢  -  ٥٤٨٥٨٠٠٠  -  يكادميية البحث العلمأ

كادميية مبـارك لألحبـاث     أمدينة  
  العلمية

٣٦  ٤٧  ١٥٣٤٥٠٠٠  ١١٩  

  ٢٨  ٢٧  ٦١٣١٦٠٠٠  ٥٩  بعد املعهد القومي لالستشعار عن
اجمللس األعلى ملراكـز ومعاهـد      

  البحوث
-  ١٢٨٦٥٢٩  -  -  

  -  -  ١٠٩٤٥٠٠٠  -  يوزارة البحث العلم
 ٤٨٩٢   مجايلإلا

)٤٣,١٧٪ (
  ناثإلنسبة ا

٨٨٦  ٦٤٥  ٤١٤٩٣٩٥٢٩  

 اليت تتوالها املراكـز     يبحث العلم وجه وجماالت ال  أحصائية إىل   إلوتشري البيانات ا    -٣٥٣
، كما تـشري    ي من اهتمام حكوم   يحيظى به البحث العلم    واملعاهد البحثية كما تشري إىل ما     

نشطة اليت تقوم هبا هذه اجلهات سواء من ناحية عـدد الرسـائل             ألهذه البيانات إىل حجم ا    
  . طار التعاون الدويلإ أو يف ي احمللىتوسلى املعاملشروعات البحثية اليت تتم  وأة املقدمة يالعلم

  دابآل والعلوم والفنون واينتاج الفكرإلجوائز الدولة لتشجيع ا    
بداع من خالل منح اجلوائز التقديرية      إلنتاج وا إلحترص الدولة على تشجيع وتكرمي ا       -٣٥٤

 على ١٩٥٨ لسنة ٣٨داب وذلك مبوجب القانون آلوالتشجيعية يف جماالت العلوم والفنون وا   
وقد توالت التعديالت التشريعية هبدف زيادة      بالتقرير السابق ملصر،   هلي إ شارةإلسلف ا  احنو م 

صـبحت مبوجـب    أ جماالت التقدير والتشجيع أو زيادة املكافآت املمنوحة من الدولة واليت         
   : على النحو التايل٢٠٠٥ لسنة ٢القانون رقم 

  ؛) جوائز٦جلائزة مبارك (لف جنية وميدالية ذهبية أ ٢٠٠ •
  داب والفنون والعلـوم االجتماعيـة والعلـوم وجائزتـان للعلـوم            آلواحدة يف ا   •

   ؛التكنولوجية املتقدمة
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نتـاج  إل جـائزة ل   ٢٠جلوائز الدولة التقديريـة     (لف جنية وميدالية ذهبية     أ ١٠٠ •
  ؛)يالفكر

  ؛) جائزة١٤جلوائز الدولة للتفوق (لف جنيه وميدالية فضية أ ٥٠ •
  .) جائزة٧٢ التشجيعية جلوائز الدولة(لف جنية  أ٢٠ •

  .٢٠٠٨ لسنة ١١٧وقد تضاعفت قيمة هذه اجلوائز بالقانون رقم 

   والثقايفيالتعاون الدويل العلم    
ت الفرعونيـة   اثار نادرة للحضار  آ و يمتلكه من رصيد حضار    حتظى مصر حبكم ما     -٣٥٥

ماوية اليت تعاقبت   ديان الس ألالدينية ل  ثارآلخرى املعاصرة واملتعاقبة فضالً عن ا     ألواحلضارات ا 
، وقد سـاعد   ، بعالقات ثقافية قوية مع كافة دول العامل واجملتمع الدويل         يعلى التاريخ املصر  

ذلك على مدى التاريخ بتمتع الشخصية القومية املصرية بسمات خاصة تقوم علـى ثقافـة               
خرى والتواصـل معهـا دون      ألعاب املستجدات والثقافات ا   يخر واست آلالتسامح واحترام ا  

  . يساسية للمجتمع املصرألساس بالقيم ام
  : ييل التقرير فيماهذا وقد تتابعت اجلهود املصرية يف هذا اجملال خالل الفترة اليت يغطيها   -٣٥٦

  االتفاقيات الدولية الثقافية     
 شكال التعبري الثقـايف أمتت املوافقة على انضمام مصر إىل اتفاقية محاية وتعزيز تنوع      -٣٥٧

  . ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول٢٠ باريس -  مؤمتر اليونيسيفاملعتمدة يف

  االتفاقيات الدولية الثنائية    
، ويوجد يف مـصر      اتفاقية ثنائية دولية يف جمال التعاون الثقايف       ١١متت املوافقة على      -٣٥٨

 جنبية وباملقابل توجد مراكـز ثقافيـة   ألنفاذاً هلذه االتفاقيات عدد كبري من املراكز الثقافية ا        إ
  . مصرية لدى عدد كبري من دول العامل

  املهرجانات واملعارض الدولية    
قليميـة املتنوعـة يف     إل يف مصر بالعديد من املهرجانات الدولية وا       يذخر النشاط الثقايف    -٣٥٩

   .نشطة ثقافية مماثلةأخرى من ألجماالت الثقافة والفن كما تشارك مصر كذلك فيما يعقد بالدول ا
 هذا السياق إىل جهودها لزيادة التواصل مع احلركة الثقافية العامليـة            وتشري مصر يف    -٣٦٠

، وكذا زيادة عدد املستفيدين من تلـك        ADSLعن طريق الزيادة املتواصلة خلطوط اإلنترنت       
ذ إ ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥اخلدمة حيث سجلت مصر ارتفاعاً ملحوظاً يف غضون السنوات من           

يون فرد وعدد املشتركني يف خدمات اهلـاتف         مل ١٥بلغ عدد مستخدمي االنترنت حوايل      
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 واهتمامات املـواطنني     الثقايف ييعكس مدى انتشار الوع     مليون وهو ما   ٥٣احملمول حوايل   
  . كة الدولية للمعلوماتبوتوفري وسائل االستفادة من الش

  الرد على التوصيات السابقة للجنة حول نتائج مناقشة التقرير األويل  - ثالثاً  
ليات آل التقرير بكل من اجلزء األول والثاين قيام مصر بإنشاء العديد من ا             هذا نتضّم  -٣٦١

حكام املواثيـق   أ للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف ضوء        ينفاذ الفعل إلالوطنية املعنية مبتابعة ا   
 حلقوق اإلنسان طبقاً    ينشاء اجمللس القوم  إليات  آلالدولية املنضمة هلا مصر، وىف مقدمة هذه ا       

يصدر عنه من     يباشر اختصاصاته املقررة قانوناً من خالل ما       يوالذ) ١٩٩٠( باريس   ئادملب
فراد والعمل على حلها ووضع اخلطة      ألامن   الشكاوى   يتقارير منشورة ومتاحة للجميع وتلق    

سان ومواجهة املمارسات والسلوكيات الـيت تـشكل        إلنوضاع حقوق ا  أالقومية للنهوض ب  
يف ليهـا   إخرى املشار   ألليات ا آلوق واحلريات احملمية وذلك خبالف ا     انتهاكاً أو مساساً باحلق   

   .اجلزء األول
 خالل الفترة اليت يغطيها التقرير بـإجراء العديـد مـن املراجعـات              وقامت مصر   -٣٦٢

ليهـا  إ واملـشار    بالعهدنفاذ الفعال للحقوق احملمية     إلوالتعديالت التشريعية املتعلقة بتعزيز ا    
عزيز املساواة بـني    ألول من التقرير ومن بينها القوانني والقرارات اخلاصة بت        اجلزء ا يف   تفصيالً

ومنح اجلنسية املصرية   ) اخللع(الرجل واملرأة ومنها إقرار احلق للمرأة يف إهناء العالقة الزوجية           
لغاء النصوص التشريعية املوجبة لـشرط الـذكورة        إ و ألبناء األم املصرية املتزوجة من أجنيب     

  .املناصبلشغل بعض 
طفال والعنـف   أل تضمن جترمي ختان اإلناث وعمل ا      الذيقانون الطفل    تعديل   ومت  -٣٦٣
 قانون  وصدرالطفل،  حقوق  الربوتوكولني امللحقني باتفاقية    يف   فعال الواردة أل وكافة ا  املرتيل

ضراب وكذلك التشريعات الراعيـة للحـق يف إنـشاء          إل جييز للعمال ا   الذيالعمل اجلديد   
 ية واملالية والنظام الـضرييب    صالحات االقتصاد إلواجلمعيات، والتشريعات املتعلقة با   النقابات  
نشاء حمـاكم   إ وكذلك املتعلقة بدعم استقالل القضاء وسرعة الفصل يف القضايا ب          يواجلمرك
  . سرة واملنازعات االقتصاديةألخاصة با
 املتعلقة باملواءمة بني    ماهتا الدولية اويؤكد ذلك حرص مصر على التنفيذ الكامل اللتز         -٣٦٤

العهد الذي يتناولـه  تشريعاهتا الوطنية واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املنضمة هلا ومن بينها       
نفـاذ الفعـال    إلمن القوانني املصرية، وكذلك حرصها على حتقيق ا       والذي يعد   التقرير  هذا  

  . لمواطنني نص عليها الدستور لا باعتبارها حقوق العهدللحقوق احملمية مبوجب
كما تضمنت اجلهود املصرية استجابة ودعماً للمتطلبات واملـستجدات الدوليـة             -٣٦٥

حصائية، مبا يتيح توفري    إلمتام وتطوير هيكلة وصياغة النماذج والبيانات ا      إتواصل العمل على    
مـر  أل وهو ا  يحصائيات التفصيلية للجوانب حمل االلتزامات الدولية وتضمينها البعد النوع        إلا
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عـداد اجليـد    إل ساعدت على ا    توافرت به قاعدة متكاملة للبيانات واملعلومات واليت       يلذا
  . سفرت عنها هذه اإلحصائياتأللخطط والربامج املتعلقة مبواجهة النتائج اليت 

وىف إطار الرد على استفسارات وشواغل اللجنة وتوصياهتا سنشري بقدر من التفصيل              -٣٦٦
تعلقة مبواجهة الصعوبات واملعوقات العملية والتطبيقية اليت تتعلـق  إىل بعض اجلهود املصرية امل   

ليها بالعهد واحلاصلة نتيجة تـداعيات وانعكاسـات بعـض          إبتنفيذ بعض احلقوق املشار     
 تعمل مصر على مواجهتها من خالل وضع        املوروثات االجتماعية واملمارسات اخلاطئة، واليت    

ة اليت هتدف إىل إحداث التنمية الشاملة يف كافـة        حزمة من االستراتيجيات والسياسات العام    
جال آلوليات املكانية وا  أل يتم تنفيذها من خالل خطط وبرامج تنفيذية مبراعاة ا         اجملاالت واليت 

الزمانية املناسبة، من أجل احلد من انتشار هذه املمارسات والتوعية بآثارها الضارة وصـوالً              
هم القضايا والتحديات القومية الـيت حتتـل        أ من   ةللقضاء عليها، وقد أصبحت هذه املواجه     
  . على كافة املستويات احلكومية وغري احلكوميةاملرتبة األوىل على صعيد العمل الوطين

 ملعدل النمو السكاين، واآلثار الناشئة عن برامج اإلصالح         وانعكاساً لالرتفاع النسيب    -٣٦٧
، هجل احملدد ل  ألمنائية يف ا  إلأهداف األلفية ا   وملواكبة جهود التنمية الشاملة وحتقيق       يقتصادالا

تعد مشكالت الفقر واألمية والبطالة من أهم التحديات اليت تواجهها اجلهود الوطنية من أجل  
  الذي يتناوله هذا التقرير العهدحتقيق التمتع واإلنفاذ الكامل للحقوق الناشئة عن 

شكاليات حمل  إلجهه كل من هذه ا    وسنتناول بقدر من التفصيل اجلهود املصرية ملوا        -٣٦٨
االهتمام على حده، مث سنشري إىل بعض الربامج الوطنية الطموحة املتعلقة بالتعامل مع عـدد               

 سكان والربنامج الوطينإل ليليها يف توصياهتا وهى املشروع القومإمن شواغل اللجنة واملشار     
مية وبرامج مكافحة عمالة    يدز مث برامج وأنشطة الصندوق االجتماعي للتن      إلملكافحة مرض ا  

  . طفال واحلد من اإلعاقةألا

  اجلهود املصرية ملواجهه الفقر  - ألف  
هم املشكالت اليت تواجهها غالبية دول العامل، كما يعد القضاء على         أيعترب الفقر من      -٣٦٩

طار مواجهتها هلذه املشكلة عدداً     إلفية اجلديدة، وقد تبنت مصر يف       ألهداف ا أهم  أالفقر من   
  :  يف االعتباراًمن اخلطط والربامج الطموحة أخذ

مصر مثلها مثل غالبية الدول النامية تعاىن من قلة فرص العمل املتاحة الستيعاب             أن   •
  ؛القوى العاملة القادرة على العمل

الزيادة السكنية اليت تبتلع معدالت النمو للدخل القومي مبا تشكله زيادة معـدالت              •
وجه اإلنفاق العام لزيادة األفراد الذين تلتزم الدولـة         ألى  املواليد من عبء مباشر ع    

  .بتوفري اخلدمات األساسية هلم
  : ساسيني مهاأويعتمد املنهج الوطين ملكافحة الفقر على حمورين   -٣٧٠
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جياد فرص عمل كافية الكتساب الدخل املناسب       إلتواصل برامج النمو االقتصادي      •
  ؛ناقص املستمر لنسبة الفقراءمبا يؤدى إىل رفع مستوى املعيشة والت

زيادة وحتسني إمكانية حصول الفقراء على التعليم والرعاية الصحية وغريهـا مـن              •
اخلدمات االجتماعية باعتبار أن الفقر هو أساساً قضية اجتماعية، تتطلـب تقويـة             

  . مركز الفقراء كقوة يف بيئة اقتصادية توفر احلوافز لتعزيز قدراهتم اإلنتاجية
لك فان مواجهة الفقر يعترب من األهداف الرئيسية يف خطط التنمية اليت يتم وضعها              ولذ  -٣٧١

على مجيع املستويات باعتبار أن كافة اخلطط اإلمنائية تستهدف بالدرجة األوىل رفع مـستوى              
معيشة الفرد سواء من الناحية االجتماعية أو االقتصادية، ويتم ذلك عن طريق وضـع آليـات                

ددة تستهدف مواجهة مسببات الفقر بوجه عام وختفيف حدتـه حبمايـة            وبرامج وخدمات حم  
حب بوجه عام مقتضيات اإلصـالح االقتـصادي        االفئات الضعيفة من اآلثار اجلانبية اليت تص      

  :هدافألوسوف نستعرض اآلليات والربامج املتعلقة بتحقيق هذه ا. وإعادة اهليكلة

  نظام الوقف اخلريي    
وبرامج التخفيف من حدة الفقر وهو التطبيق العملـي ملبـدأ           ويعد من أهم أنظمة       -٣٧٢

التكافل االجتماعي يف اإلسالم وتقوم وزارة األوقاف بإدارة األعيان املوقوفة هلذه األغـراض             
اخلريية واإلنسانية والدينية واالستثمارية على أسس اقتصادية سليمة لتوظيف ريعها يف حتقيق            

  . ية اليت حددها الواقفون يف شهادات وقفهمهذه األهداف اإلنسانية واالجتماع

  حتسني مستوى املعيشة ملواجهة الفقر وختفيف حدته    
 بتحقيق هذا اهلدف على اجتاهات أساسية بعضها اقتصادية وتشمل          ةتقوم اخلطط اخلاص    -٣٧٣

 املتطورة  برامج تنمية املوارد الوطنية وحتقيق االستخدام األمثل هلا ولعوائدها لضمان الزيادة الفعلية           
للدخل القومي، مث برامج التنمية املتعلقة بعدالة التوزيع لزيادة نصيب ما يعود على الفـرد منـه،                 
وعلى اإلنفاق االجتماعي يف التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، وبرامج التنمية املتعلقة بالزيادة            

حلكومة واملؤمن عليهم، مث    الدورية للدخول للمواطنني من أصحاب الدخل الثابت من العاملني با         
واجبـات   مد التغطية التأمينية لكافة الفئات لتوفري حد أدىن من الدخل ملواجهة األعباء املعيشية أو             

سـفرت املـسوح    أقريـة الـيت      ١٠٠٠ تستهدف   اإلعالة األسرية وبرامج تنمية الريف واليت     
  . كثر فقراًهنا األأاالجتماعية على 

ملؤشرات اليت حققتها اخلطط املعنية بالتقدم االقتصادي، مث        وسنشري فيما يلي ألهم ا      -٣٧٤
  :  بتواصل هذه املواجهة للحد من الفقرةإىل التدابري اخلاص

  مؤشرات التقدم االقتصادي    
حققت مصر يف جمال التنمية االقتصادية من خالل التنفيذ اجلاد خلطط التنمية املعنية               -٣٧٥

  : النتائج اآلتية
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                  يف املائـة   ٧,١ إىل   مجـايل إل للنـاتج احمللـى ا     يالـسنو زيادة معـدل النمـو       •
 ؛٢٠٠١/٢٠٠٢ عام  يف املائة٣,٢ مقابل ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام 

              مليـار جنيـه     ٣٧٨,٩ارتفاع الناتج احمللى اإلمجـايل بأسـعار الـسوق مـن             •
 ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦.  مليار عام٦١٧,٦ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢عام 

             دوالر  ٤٢٢,٢ مـن    يفـرد مـن الـدين اخلـارج       خنفاض متوسط نـصيب ال    ا •
  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦.  عام٤٠١,٧ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢عام 

       ٢٠٠١/٢٠٠٢ مليـار جنيـه عـام        ٣٩٣,١ من   مجايلإل ا يارتفاع الدخل القوم   •
  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليار جنيه عام ٦٤٩,٣إىل 

ـ  ٢٠٤٤٤ إىل   ٢٠٠٠ ألف مشتغل عام     ١٧٢٠٣ارتفاع عدد املشتغلني من      • ف  أل
  ؛٢٠٠٦مشتغل عام 

 ؛ من الناتج احمللى اإلمجايل يف املائة١ثبات عجز املوازنة العامة للدولة عن نسبة  •

    ٢٠٠٠/٢٠٠١ عـام    ٣٤,٧ مجـايل إلاخنفاض نسبة الدين اخلارجي للناتج احمللى ا       •
  ؛٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام ٢٧,٦ إىل

ث مـن   ة الـثال   مليون فرصة عمل جديدة على امتداد اخلطط اخلمسيّ        ٦ر٥إضافة   •
 ؛ مليون فرصة مع بداية العام القادم٧املتوقع أن تصل إىل 

استكمال بناء املؤسسات االقتصادية والرقابية القائمة على اقتصاد السوق واليت تعترب            •
  ؛أحد أعمدة بناء اجملتمع احلديث

دخول مصر إىل عصر املشروعات العمالقة هبدف إحداث نقلة نوعية ضـخمة يف              •
  ؛نه من مواجهة مشكالت مصر األساسية حبلول جذريةاالقتصاد القومي متك

وهو أحـد الـربامج     " شروق" تنمية الريف املصري من خالل برنامج        ىالتركيز عل  •
  . يف الريف املصري ...القومية التنموية اليت تغطى كافة اجملاالت اإلمنائية

  وخطط تعزيز اجلهود الوطنية لتخفيف حدة الفقر تدابري    
 يف املائة من الناتج القـومي       ٢٥دل االستثمار إىل ما يزيد عن       االرتفاع مبع   )أ(  

 ٥٠٠كثر مـن    أ يف املائة، مبا يوفر      ٨-٧وحتقيق معدل منو لالقتصاد املصري يف حدود من         
   ؛ألف فرصة عمل سنوياً

تشجيع ودعم الصناعات الصغرية واملتوسطة ملا هلا من دور فاعل يف دعـم               )ب(  
   ؛ل جديدةاالقتصاد الوطين وخلق فرص عم

 يف املائة من ١٨مبا يزيد عن   (دخار الوطين زيادة ملموسة     الزيادة معدالت ا    )ج(  
   ؛)الناتج القومي حالياً
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دىن على نسبة العجز يف املوازنـة       أ سياسات مالية رشيدة حتافظ حبد       إتباع  )د(  
، مع زيـادة    )ي يف املائة من الناتج القوم     ١قل من   أاليت تصل حالياً إىل حوايل      (العامة للدولة   

   ؛املنصرف على اخلدمات االجتماعية بالذات للفئات حمدودة الدخل
   ؛توسيع قاعدة دافعي الضرائب يف إطار إصالح النظم الضريبية  )ه(  
    قـل  أتقليص نسبة الزيادة السكانية السنوية، والعمل علـى أن تـصل إىل      )و(  

  .  يف املائة١,٥من 
القتصادية سالفة الذكر جناح اخلطط التنموية يف حتقيق        وتعكس النتائج واملؤشرات ا     -٣٧٦

التحسن امللحوظ لالقتصاد املصري مما يترتب عليه زيادة متوسط دخل الفرد وختفيف حـدة              
 مصر لدخول مستوى الدول متوسطة الدخل وذلـك يف جمموعـه يـؤدى إىل          ويهيئالفقر  

رية بتوسيع دائرة اختيارات األفـراد  مواجهة مباشرة للفقر وعنصراً هاماً يف عملية التنمية البش  
يف مواجهة احلياة والتعامل املباشر مع عملية التنشئة اليت تدفع للمجتمـع بـأفراد أسـوياء                

  . ميارسون حياهتم واختياراهتم بصورة تعود بالنفع على الفرد مث على اجملتمع

  مشروع استهداف الدعم وإنشاء قاعدة بيان لألسر األكثر احتياجاً    
 : إىلويهدف املشروع -٣٧٧

للحد من الزيادة يف الفقر رغم زيادة       )  مليون أسرة  ٦( بالرعاية   حتديد األسر األوىل   •
 ؛ماعيمستوى اإلنفاق االجت

جعل عناصر شبكة األمان أكثر فاعلية يف الوصول إىل الفقراء لتقدمي مزايا كافيـة               •
  ؛حبيث حتدث تأثرياً ملموساً

  ؛كثر فاعلية وكفاءة وأقل تكلفةجعل نظام الدعم الغذائي احلايل أ •

متكني األسر األوىل بالرعاية من احلصول على الـدعم الغـذائي وعلـى مبـالغ                •
  .كافية مالية

 هذا املشروع مت تشكيل جلنة عليا برئاسة وزيـر التـضامن االجتمـاعي              وإلنفاذ  -٣٧٨
قل ملتابعـة   لإلشراف على تنفيذ املشروع على أن جتتمع اللجنة دورياً مرة كل شهر على األ             

التقدم يف تنفيذ أعمال املشروع طبقاً للتقارير اليت يقدمها أعضاء اللجنة كل فيما خيصه واختاذ 
  .القرارات املناسبة بشأهنا، كما مت تشكيل جلان إقليمية بكل مديرية

  :ييل  هلذا املشروع مت ماينفاذ الفعلإلوىف سياق ا  -٣٧٩
 للتنمية اإلدارية والتـضامن االجتمـاعي    الدولةتوقيع بروتوكول تعاون بني وزاريت     •

هبدف رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا     (إلنشاء قواعد بيانات لألسر املستحقة للدعم       
يف حتديد الفئات   ) االتصاالت واملعلومات داخل الوزارات واهليئات احلكومية التابعة      
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البوابـة  املستهدفة للدعم وىف إطار مشروعات البنية املعلوماتية والـيت ستـستخدم         
االلكترونية لعرض اخلدمات ملستحقي الدعم وتوفري هذه البيانـات للمـستخدمني           

   ؛ومتخذي القرار من خالل وضع سياسات وأسس ترشيد الدعم ومتكني األسر
توقيع بروتوكول تعاون بني كل من وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ووزارة االتصاالت     •

 بـشأن   ٢٠٠٦ االجتماعي يف شهر يونيو      وتكنولوجيا املعلومات ووزارة التضامن   
ومدته سـنتني   "  بنود ٩"تطوير وحدات التضامن االجتماعي ويتضمن الربوتوكول       

ويتوىل األطراف الثالثة طبقاً ألحكام هذا الربوتوكول وبإتباع القواعد واإلجراءات          
املنصوص عليها فيه إعداد وتنفيذ خطة مشتركة لتطوير وحتديث وحدات التـضامن        

   ؛ة التضامن االجتماعيبوزار
 بشأن  يتوقيع مذكرة تفاهم بني كل من وزارة التضامن االجتماعي ومنظمة الروتار           •

التعاون يف تنمية القرية املصرية ووضع خطة لتحفيز االقتصاد احمللى وخلـق فـرص          
العمل واحلفاظ على املوارد وحل القضايا البيئية وحتقيق تنمية العنـصر البـشرى،             

 على تقدير االحتياجات التنموية للقـرى املـستهدفة وحتـديات           ويعتمد املشروع 
بالقرى أو  ها  ؤاملشروعات املطلوب تنفيذها وذلك من خالل مجعيات أهلية يتم إنشا         

االعتماد على اجلمعيات األهلية النشطة املوجودة بالفعل واليت تلقى قبول وتعاون من             
  ؛ فرص عمل مستدميةتوفري/تنمية اإلنسان/أهل القرية هبدف تنمية املكان

مت توقيع مذكرة تفاهم بني كل من وزارة التضامن االجتماعي واجلامعة األمريكيـة              •
متضمنة مشاركة الوزارة يف منوذج إيضاحي لتنفيذ مرتكز علـى اجملتمـع احمللـى              

مـن  " علشانك يا بلدي  "للخدمات يف األحياء احلضرية الفقرية بالتعاون مع مجعية         
وسيقوم النموذج االختياري باستهداف األسر     ) ني الصرية ع(خالل حي فقري مقترح     

  ؛الفقرية باعتبارها الوحدة االجتماعية املعرضة للفقر
تشكيل جمموعة عمل للقيام بدراسة إمكانية إتاحة بعض الوحدات السكنية يف املدن             •

م لشرحية من األسر املصرية األكثـر       بنظام اإلجيار املدعّ  " اإلسكان الشعيب "اجلديدة  
تياجاً هبدف االرتقاء مبستويات معيشتهم وتشجيعهم على اإلقامة باملدن اجلديدة،          اح

  ؛ها حتديد هذه األسرسمع حتديد املعايري والضوابط اليت يتم على أسا
تشكيل جلنة عليا وعدة جلان فرعية لوضع املعايري واألسس اليت يتم على أساسـها               •

إعداد استمارة البحث االجتمـاعي  اختيار األسر اليت يف احتياج شديد إىل السكن و    
  .وتسليم األسر املستحقة ومجيع اإلجراءات املرتبطة هبذه اخلدمة

  مشروع مساندة الفئات األكثر احتياجاً    
  : ىلإويهدف املشروع   -٣٨٠
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مساندة ذوى االحتياجات اخلاصة من خالل تقدمي اخلدمات املختلفة لرعاية        )أ(  
ت االجتماعية والصحية والنفـسية والتعليميـة واملهنيـة         وتأهيل الفئات اخلاصة مثل اخلدما    

     والرياضية والتشغيل وخدمات األجهزة التعويضية وبلـغ عـدد املـستفيدين مـن تلـك               
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مشروع باخلطـة االسـتثمارية       ١٦ فرد ومت تنفيذ عدد      ٥٣٢١٤اخلدمات  

يه من االعتمـاد     مليون جن  ٢,٥جنية كما مت صرف مبلغ       ١٩٢١٠٠٠بتكلفة مالية قدرها    
 لدعم هيئات التأهيـل وجـارى       ٢٠٠٥/٢٠٠٦اإلضايف املدرج مبوازنة الوزارة للعام املايل       

  ة؛استكمال مركز التأهيل املهين بالبحر األمحر ومؤسسة التثقيف الفكري بالبحري
  ؛طفالألحماربة ظاهرة أطفال الشوارع والعمالة اخلطرة ل  )ب(  
سسة العقابية عن طريق تعاقد مكتـب األمـم        إنشاء نظام للمعلومات باملؤ     )ج(  

  ؛املتحدة اإلقليمي املعىن باملخدرات واجلرمية مع خبري نظم املعلومات
إعداد احلصر الفعلي لتحديد حجم اإلنفـاق علـى الطفولـة يف مجيـع                )د(  

  ؛مشروعات الدفاع االجتماعي على مستوى اجلمهورية
ك مع اجمللس القـومي للطفولـة       طفال باالشترا ألعداد قاعدة بيانات عن ا    إ  )ه(  

  ؛واألمومة ومكتب األمم املتحدة املعىن باملخدرات واجلرمية
  ؛البدء يف إعداد خريطة لتحديد عماله األطفال  )و(  
إضافة نشاط جديد ملركز التصنيف والتوجيه يؤدى خدمة لألطفال الضالني            )ز(  

  ؛وذلك بإعادهتم ألسرهم
تماعي لضيافة ورعاية األطفال املعرضـني      بدء العمل مبركز التشخيص االج      )ح(  

  ؛للخطر ولالحنراف
توقيع عقد اتفاق بني الوزارة ومكتب األمم املتحدة املعـىن باملخـدرات              )ط(  

  ؛واجلرمية إلحالل وجتديد الورش التدريبية واإلنتاجية للمؤسسة العقابية بتمويل سويسري
جتماعي وصندوق األمـم    توقيع مذكرة تفاهم بني كل من وزارة التضامن اال          )ي(  

تتضمن قواعد التعاون يف جماالت محاية الطفل وتنمية الطفولة املبكـرة           : املتحدة لألطفال يف مصر   
  . يجتماعالوفقاً إلطار عمل املعونة التنموية لألمم املتحدة وخطة التنمية لوزارة التضامن ا

  مشروعات تنمية املرأة الريفية    
 ملكافحة الفقر مشروع تنمية املرأة الريفية على ممارسة         ةومن بني املشروعات املوجه     -٣٨١

  :أنشطة اقتصادية من خالل
نتاج املختلفة وظروف اجملتمـع     إل يف جماالت ا   يتقدمي مشروعات ذات عائد اقتصاد     •

  ؛ وذلك بتقدمي قروض إنتاجية ميسرةيالريف
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  ؛حمو أمية املرأة الريفية وتوجيهها إىل ضرورة إحلاق أبنائها باملدارس •
  ؛تعميق التوعية باملمارسات الضارة ضد املرأة واحلقوق القانونية املكفولة هلا •
  ؛رة بأضرار الكثافة السكانية وأمهية تنظيم األسينشر الوع •
 الالزمة ملشروعات املرأة الريفية يف      االعتماداتقرار  إذا املشروع   همت من أجل تنفيذ      •

  : ايل على النحو الت٢٠٠٥/٢٠٠٦احملافظات والقرى عن عام 
 االعتمادات املدرجة املشروع م

 ١ ٥٦٢ ٨٠٠ مراكز تنمية املرأة الريفية ١

  ٩١ ٨٠٠  لتنمية املرأة الريفية املشروع التجرييب ٢

  ٨٠٠ ٥٠٠  خدمة املرأة العاملة زمشروعات مراك ٣

 ١ ٢٤٧ ٠٠٠ مراكز تنمية املرأة الريفية والسكان ٤

 ١ ٠٠٥ ٠٠٠ ملهارات املدرة للدخلمشروع تدريب املرأة الريفية على ا ٥

 ٢٠٤ ٠٠٠  التنمية وتنظيم األسرة مشروع تدريب املرأة الريفية يف ٦

 ١٦٠ ٠٠٠ مراكز محاية املرأة ٧

  مليون جنيه ٥ما يزيد على   اإلمجايل

هود املتواصلة للحكومة يف دعم األسرة ومساعدهتا على        اجلويشري مجيع ما سبق إىل        -٣٨٢
  .ياهتالؤوالقيام مبس

  مؤشرات إحصائية    
لفية إىل مدى النجاح    ألهداف ا أ عن   ٢٠٠٨خري الصادر عام    ألتشري نتائج التقرير ا     -٣٨٣

  :ييل منائية إىل ماإلهداف األطار تنفيذ اهلدف األول من اإاملتحقق يف 
 يف  ١٩,٦إىل   ١٩٩٠  يف املائة عـام    ٢٤,٣دىن يف مصر من     ألاخنفاض خط الفقر ا    •

  ؛٢٠٠٥املائة عام 
  ؛١٩٩٩/٢٠٠٠ عام ٣إىل ١٩٩٠/١٩٩١ عام ٧,١اخنفاض فجوة الفقر من  •
ــدخل   • ــسكان ذوى ال ــسبة ال ــاض ن ــن أاخنف ــل م ــن ١ق                     ٨,٢ دوالر م

  ؛٢٠٠٤/٢٠٠٥ عام ٣,٤إىل ١٩٩٠/١٩٩١عام 
 ١٩٩٠/١٩٩١ عام   ٣٤,٩ دوالر من    ٢قل من   أزيادة نسبة السكان ذوى الدخل       •

  ؛٢٠٠٤/٢٠٠٥.  عام٤٢,٨إىل 
 يف املائة   ٢,٩إىل  ١٩٩٠/١٩٩١ يف املائة عام     ٨,٩  من يخنفاض نسبة الفقر الغذائ   ا •

  .١٩٩٩/٢٠٠٠عام 



E/C.12/EGY/2-4 

113 GE.11-47974 

  اجلهود املصرية ملواجهه األمية  - باء  
فيما يتعلق مبحو األمية للكبار فهو أمر أولته احلكومة املصرية عناية بالغة إذ تقتضي               -٣٨٤

تضافر كل اجلهود الرمسية ملواجهتها، مـع       مكافحة األمية ذات ما تستلزمه قضية التعليم من         
 فيها، ويقوم الـصندوق االجتمـاعي       إعطاء مساحة أكرب للمشاركة الشعبية واجملتمع املدين      

بتمويل الربامج اخلاصة بتعليم الكبار واجلمع بـني        للتنمية بدور حيوي يف هذا الشأن وذلك        
صاعب الرئيسية اليت تواجه برامج     دة للدخل للتغلب على أحد امل     املولّ فصول التعليم واألنشطة  

 عقد )١٩٩٩-١٩٩٠(الكبار يف مصر، وقد صدر بيان رئيس اجلمهورية باعتبار العقد         تعليم
  . للتعبئة القومية إلجناز هذه املهمة١٩٩٦ لسنة ٨حملو األمية مث صدر القانون 

ز املركزي لتعليم   وسعياً وراء حتقيق اكرب قدر من التقدم يف هذا اجملال أنشأت مصر اجلها              -٣٨٥
الكبار وذلك لتوفري التمويل املباشر لربامج الكبار ألعداد املتخصصني يف تعليم الكبار وتقدمي املنح              

 ٩٥٠٠عدادهم وتعبئتهم، ومن املستهدف من خـالل هـذا الربنـامج إعـداد              إلللمحافظات  
   .متخصص يقومون بتعليم نصف مليون مواطن باملناطق الريفية

بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للطفولة مبكافحة أميـة النـساء يف            تقوم مصر   و  -٣٨٦
 ثالث حمافظات يف صعيد مصر من خالل برنامج مدارس اجملتمعات احمللية وإصالح املـدارس    

 يف املائة   ٢٥ومن املتوقع من نتائج هذا املشروع حمو أمية         . االبتدائية ومشروع القراءة للجميع   
  . غطيها املشروعمن النساء باملناطق اليت ي

ويساهم الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل برنامج تنمية اجملتمـع التـابع لـه                -٣٨٧
بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتعليم الكبار، وبعض اجلمعيات األهلية، وىف مشروعات هتدف            

  . إىل حمو أمية وتعليم الكبار

  حصائيةاإلالنتائج العملية واملؤشرات     
خلطط والربامج املكثفة مت خفض معدل األمية يف جمموع قـوه العمـل             من خالل ا    -٣٨٨

   مث ١٩٨٦ يف املائـة عـام       ٤٥,٦ إىل   ١٩٦٠ يف املائة عام     ٦٤,٦من  ) كثرأعشر سنوات ف  (
 يف املائة ٢٨,٦ مث إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام     ٢٩,٣٣ مث إىل    ١٩٩٦  يف املائة عام   ٣٨,٦إىل  

  .٢٠٠٦/٢٠٠٨السنوات خالل  وفقاً لتقرير منظمة اليونسكو
وهى نسبه توضح مدى اجلهد املبذول إذا ما أخذنا يف االعتبار الزيـادة الـسكانية                 

  .السريعة ومعدالهتا املرتفعة يف هذه الفترة

  ميةاألاخلطط والربامج املصرية ملواجهه     
 مواالة اخلطط املكثفة للقضاء على األمية مع التركيز يف املراحل التالية على املنـاطق              •

 ؛الريفية والنساء
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  ؛عداد املتخصصني يف عملية تعليم الكبارإلأعداد الربامج الالزمة  •

و األمية ملساعدهتم على االسـتمرار      حمهتيئة الظروف املناسبة للمستفيدين من برامج        •
 ؛فيها لتوفري نظام اجلمع بني فصول التعليم واألنشطة املولدة للدخول

تسربني من الراحل التعليمية اإللزامية ملنع ارتدادهم       إعداد الربامج الالزمة ملواجهه امل     •
مية، والشك أن اجلهود املصرية اجلادة لنشر التعليم تعكس رغبة مصر الـصادقة             ألل

ودة بسالح العلم واملقدرة على مواجهه التحـديات        زيف العمل على إعداد أجيال م     
ن لضمان توفري   لألهداف املرجوة ره    املستقبل، ولكن استمرار هذه اجلهود وصوالً     

التمويل الالزم خلطط التنمية يف هذا اخلصوص اليت تفـوق قـدرات وإمكانيـات              
مر حتمي تفرضـه    أمر الذي تغدو معه املعونات الدولية       ألا ميزانيات الدول النامية،  

املادة الثانية  (القناعة التامة بالتعاون واملشاركة على حنو ما تنص علية املواثيق الدولية            
، وما ميثله ذلك من ضرورة تبـادل        )دويل للحقوق االجتماعية والثقافية   من العهد ال  

 من إعالن األمم املتحدة الصادر حول التقدم        ٢٤االنتفاع باخلربات وفقاً لنص املادة      
 ؛واالنتماء يف امليدان االجتماعي

  . ميةألإلنشاء قناة تليفزيونية متخصصة حملو ااً عداد حاليإلا •
 ومشروعاهتا ملواجهة هذه املشكلة من خالل، اهليئة القوميـة  تواصل مصر جهودها و  -٣٨٩

 للقضاء على األميـة مـن       ي مت تبىن مشروع قوم    ٢٠٠٣حملو األمية وتعليم الكبار، وىف عام       
كما مت استحداث العديـد     . خالل تشغيل مائة ألف شاب من اخلرجيني كمعلمني حملو األمية         

ساعدة الفتيات املتسربات من التعلـيم علـى        مشروع الفصل الواحد مل   "من الربامج وأبرزها    
هبدف خفض الفجوة النوعية يف التعليم " املدارس صديقة الفتاة"ومشروع " استكمال تعليمهن 

  . األساسي بني الذكور واإلناث

  اجلهود املصرية ملواجهه البطالة  - جيم  
ة كمـا أن     كدولة نامي  ي املصر يتعرب مشكلة العمالة يف مصر عن الواقع االقتصاد         -٣٩٠

املشكلة من حيث مردوداهتا االجتماعية السلبية تشكل أعباء ثقيلة على اجملتمع وعلى الدولـة    
وإدراكاً بأمهية املشكلة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية وتأثريهـا علـى          . على حد سواء  

ا استقرار اجملتمع وأمنه فإن اجلهود املصرية يف مواجهتها اختذت عدة مسارات ميكن تلخـصه       
  : فيما يلي

ختفيض الطاقات البشرية الزائدة عن حاجة العمل يف احلكومة والقطاع العام حيث             •
أسفرت الدراسات السابقة عن وجود تكدس يف مستوى العمالة هبـا دون حاجـة       

  ؛فعلية هلا
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دفع هذه الطاقات وغريها من القوى العاملة املضافة كأثر من آثار الزيادة السكانية              •
ة لسياسة جمانية التعليم إىل جماالت العمل اليت تقتـضيها اخلطـط            أو كنتيجة مباشر  

  ؛جنيبالقومية لتنمية املوارد واالستثمار احمللى واأل
تعزيز دور اجملتمع احمللى والقطاع اخلاص على خلق فرص عمل وتـوفري القـروض               •

  ؛امليسرة للنشاط اإلنتاجي وتنظيم اهلجرة للعمل باخلارج
 للتنمية والذي يسهم يف متويل املـشروعات الـصغرية          إنشاء الصندوق االجتماعي   •

لشباب اخلرجني من خالل قروض طويلة األجل بفائدة رمزية، كما أنه يقدم املعونة             
  ؛الفنية والتقنية هلذه املشروعات

توزيع األراضي الصحراوية على شباب اخلرجيني الستصالحها مع تقـدمي كافـة              •
  ؛اخلدمات واملرافق الالزمة هلا

 ومـشروع   ةاملشروعات العمالقة مثل مفيض توشكي ومشروع شرق التفريع       إقامة   •
خليج السويس وتشجيع االستثمار الوطين واألجنيب من أجل أقامـه املـشروعات            

  . اإلنتاجية وذلك لتوفري فرص العمل على كافة املستويات
  :واجهةهم اإلجنازات واملعوقات وتدابري املأ مؤشرات البطالة يف مصر و بعضسنعرضو  -٣٩١

 يف املائـة  ٣٥,٤ بنسبة ٢٢٨٧٨٢)  سنة٦٤ إىل ١٥من (تطور قوة العمل من السكان      
  )٢٠٠٦وفقاً إلحصاء (من مجلة السكان 

  السنة

  قوة العمل
  البطالة

  )باأللف(
  عدد املشتغلني

  معدل البطالة  )باأللف(
١٩٣٤٠  ٢٠٠١  

٩,٢٢  
١٧٥٥٦    

١٩٨٧٧  ٢٠٠٢  
١٠,١٧  

١٧٨٥٦    

٢٠٣٦٠  ٢٠٠٣  
١١,٠١  

١٨١١٩    

٢٠٨٧٢  ٢٠٠٤  
١٠,٣  

١٨٧١٨    

٢١٧٩٢  ٢٠٠٥  
١١,١  

١٩٣٤٢    

٢٢٨٧٨  ٢٠٠٦  
١٠,٦  

٢٠٤٤٤    
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ن أ إىل   ٢٠٠٨لفية الصادر عـام     ألهداف ا أ اخلاص بتحقيق    يويشري التقرير املصر    -٣٩٢
 وان معدل البطالة اخنفض نتيجة لذلك يف العـامني      ٢٠٠٧ مليون عام    ٢٢حجم العمالة بلغ    

 يف  ٩,٤٢وقد بلغت نسبة البطالة حـوايل       . ة من إمجايل قوة العمل     يف املائ  ٩,٣خريين إىل   ألا
 يف املائـة يف ذات      ٨,٣٧    ب، مقارنـة    ٢٠٠٩املائة من قوة العمل خالل الربع الثاين من عام          

  . ، وهو ما ُيعزى بدرجة كبرية لتأثري األزمة املالية واالقتصادية العاملية٢٠٠٨الفترة من 

  هم االجنازاتأ    
  :ييل ا التطور وتلك الزيادة املتواصلة يف عدد املشتغلني مايعكس هذ  -٣٩٣

 ستيعاب مزيد من قوة العمل اجلديدة وتقليل رصيد البطالة القائم لينخفض          ا  )أ(  
 بذلك بشكل متوازن معدل البطالة، كما تؤكد هذه األرقام احلرص على تواصل زيادة فرص             

                ة الــسادسةمــسّي ألــف فرصــة عمــل يف اخلطــة اخل٧٥٠العمــل ســنوياً مبقــدار 
نشاء املشروعات يف القطاعـات الـسلعية       إ من خالل التوسع يف      ٢٠٠٧/٢٠١٢السنوات  

واخلدمية واملشروعات الصغرية واملتوسطة، وتوفر هذه النسبة تغطية القوى العاملة اجلديـدة            
   ؛فضالً عن سحب منتظم من الرصيد املتبقي من البطالة

علومات لتسجيل بيانات اخلرجيني مـع ربطهـا بـنظم          استكمال نظم امل    )ب(  
عداد سياسـة  إمعلومات القطاع اخلاص والتشغيل والنقابات ومراكز التدريب املهين مما يوفر        

   ؛شاملة لتوفر االحتياجات من العمالة حملياً وخارجياً
دى تنظيم قوانني عمل املصريني باخلارج وتقرير بعض املميزات للعـاملني           أ  )ج(  

لة والقطاع العام مثل حق العودة للعمل خالل سنه من االستقالة إىل تـشجيع اهلجـرة    بالدو
   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٥,١والعمل باخلارج، وقد بلغت نسبة عدد السكان باخلـارج          

   ؛١٩٩٦ يف املائة عام ٣,٦مقابل 
  : قدم الصندوق االجتماعي للتنمية فرص عمل عديدة منها  )د(  

  الدائمة    
ن خالل تقدمي القروض الصغرية للشباب من اجلنسني ملـساعدهتم لبـدء            موذلك   •

صحاب املـشروعات   أل املختلفة و  ةديدة يف كافه اجملاالت االقتصادي    اجلاملشروعات  
 من خالل مشروعات زيادة الـدخل أو القـروض          ، أو القائمة والراغبني يف التوسع   

  .املتناهية الصغر

  املؤقتة    
ت البنية األساسية مثل رصف الطـرق والـصرف         من خالل تنفيذ مشروعا   وذلك   •

الصحي وشبكات املياه واألبنية العامة يف املناطق الريفية احملرومة واملنـاطق النائيـة             
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أو من خالل تشغيل شباب اخلرجني من اجلنسني        ،  باستخدام أسلوب العمالة املكثفة   
  .ن التعليميف برامج حمو األمية يف كافه أحناء اجلمهورية للكبار واملتسربني م

  أهم املعوقات    
تكاد تنحصر املشاكل واملعوقات املتعلقة باجلهود املصرية يف مواجهه العمالة بـصفة             -٣٩٤

أساسية يف عملية متويل االستثمارات الالزمة لرفع القـدرة االسـتيعابية لـسوق العمالـة               
  . صوىواإلمكانيات اإلنتاجية املستهدفة لتنمية املوارد القومية إىل طاقتها الق

  تدابري املواجهة
 اإلسـتراتيجية وتقوم خطط التنمية املستقبلية يف مواجهه هذه املعوقات على ضـوء              -٣٩٥

  :القومية املصرية للسكان على ما يلي
رفع الكفاءة اإلنتاجية باستخدام األساليب احلديثة لإلنتاج ووضع برامج للـصيانة            •

  ؛لتأهيلواإلحالل والتجديد وبرامج لرفع فاعلية التدرب وا
تواصل جهود خفض نسبة األمية إىل قوة العمل وذلك بإعداد برامج حمـو األميـة                •

للعاملني باحلكومة والقطاع العام واحلرفيني والقطاع الزراعي واخلاص مـع وضـع            
  ؛الربامج املالئمة لكل نشاط

وذلك بـااللتزام بتطبيـق     )  سنه ١٥قل من   أ(خفض نسبة األطفال يف قوة العمل        •
  ؛اصة مبنع تشغيل األطفال ورفع سن اإللزامالقوانني اخل

رفع نسبة مسامهة اإلناث يف قوة العمل وذلك برفع فعالية برامج التـدريب وحمـو                •
  ؛األمية خاصة يف الريف وإجياد دور حضانة مبواقع العمل

 يف املائة سنوياً وذلك بدعم مشروعات البنية        ٠,٥خفض نسبة معدل منو البطالة إىل        •
 القطاع اخلاص واألهلي عن طريق الصندوق االجتماعي علـى          األساسية وتشجيع 

  ؛نشاء املشروعات الصغرية واملتوسطةإ
 عن طريق تـشجيع     ي االقتصادية برفع معدالت النمو االقتصاد     اإلعالةخفض معدالت    •

  ؛االستثمار األجنيب واألهلي وتشجيع املسامهة اجلادة للقطاع اخلاص يف اجملال اإلنتاجي
ة للتوظيف لإلعالن عن فرص العمل املطلوبة يف الداخل واخلارج          إصدار نشرة قومي   •

  . لتسهيل حصول طالب العمل عليها
 إمنا وضع يويشار إىل أن برنامج اخلصخصة املصري ال يسمح بالتقاعد املبكر القسر  -٣٩٦

برنامج التقاعد املبكر على أساس اختياري وهو يتميز مبراعاة البعد االجتماعي حبيث خيتـار              
شترط الربنامج  اامل طريق التقاعد املبكر بإرادته احلرة دون أية ضغوط من أي جهة، كما              الع
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أن يتضمن عقد بيع أي مصنع أو شركة انتقال ملكيتها بالعمالة املوجودة هبا مـع التعهـد                 
  . باحملافظة على هذه العمالة وعلى مستحقاهتا دون االستغناء عنها بصورة تعسفية

 ال يسمح بإهناء خدمة العامل ألسـباب  ٢٠٠٢ لسنة ١٢عمل رقم كما أن قانون ال     -٣٩٧
اقتصادية، كما مينع تسريح العاملني نتيجة لتوقف اإلنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تقلـيص               

جراءات املنصوص عليهـا    إلذن بذلك طبقاً ل   إحجم املنشاة أو نشاطها إال بعد احلصول على         
 يصدر قرار من رئيس جملس الوزراء بتـشكيل         تنص على أن   واليت) ٢٠١-١٩٦من  (باملواد  

جلنة للبت يف طلبات املنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيري حجم املنشأة أو نـشاطها    
خرى لنظر التظلمات، وال جيوز ألصحاب العمل وقـف  أمبا قد ميس حجم العمالة هبا وجلنة        

  . جراءاتإلمتام هذه اإإال بعد العمل كلياً أو جزئياً أو تغيري حجم املنشأة أو نشاطها 
 عقوبة الغرامـة ال تقـل عـن    ٢٥٥ليه باملادة إهذا وقد فرض قانون العمل املشار       -٣٩٨

  . ليهاإمخسمائة جنية وال تزيد على ألف جنيه على كل من خيالف أحكام املواد املشار 
ن أإىل   ٢٠٠٨لفية عـام    ألهداف ا أن حتقيق   أ الصادر بش  يشار التقرير املصر  أوقد    -٣٩٩

 والتوسع يف االستثمار ساعد على ازدهار معدالت التوظيـف،    يجناح خطط النمو االقتصاد   
 ٢/٢٠٠٣.  درجـة خـالل الفتـرة مـن        ٢,٧١ بنسبة قـدرها     يذ ارتفع املعدل السنو   إ
 ي درجة مبا جياوز معـدل الزيـادة الـسنو         ٣,١ كما بلغ هذا املعدل      ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ىلإ

 يف  ٩قل من   أ حقق   يمما يعىن اخنفاض معدل البطالة والذ      درجة   ٢,٣العاملة واملقدر    للقوى
  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨املائة عام 

  جهود احلكومة املصرية يف جمال احلد من عمل األطفال  - دال  
لية القوميـة   آلطفال من خالل ا   ألتواصل احلكومة املصرية جهودها للحد من عمل ا         -٤٠٠

ليهـا يف   إشارة  إلة والطفولة والسابق ا   مومأل ل ينشائها وهى اجمللس القوم   إاملتخصصة اليت مت    
ل املؤمثة مبوجب   افعألاجلزء األول من هذا التقرير، كما مت تعديل قانون الطفل بتضمينه كافة ا            

  .طفالألاتفاقيات العمل والربتوكولني امللحقني باتفاقية الطفل واملعنية بعمل ا
لتوجيهية القومية للحد مـن     مت تشكيل اللجنة ا     هلذا اهلدف  يطار التنفيذ الفعل  إوىف    -٤٠١

عمل األطفال هبدف التنسيق مع الشركاء االجتماعيني واجلهات املعنية يف مـصر برئاسـة              
وزير القوى العاملة واهلجرة وعضوية اجلهات املعنية باملشكلة وهى وزارات الزراعـة            /السيد

 واألمومـة    للطفولة يلشباب واجمللس القوم  ل يوالصحة والتضامن االجتماعي واجمللس القوم    
 للتعبئة العامة واإلحصاء واجلمعيات األهلية العاملة يف هذا اجملال ومنظمات           يواجلهاز املركز 

  : ييل أصحاب األعمال ومنظمات العمال وتقوم اللجنة مبا
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 بني اجلهات املعنية بالقضاء على عمل       يتنسيق اجلهود اليت تبذل على املستوى القوم       •
ية هبدف وضع خطط وبرامج متكاملة ملكافحة ظاهرة        األطفال سواء احمللية أو الدول    

  ؛عمل األطفال وذلك وفق خطط قصرية وطويلة األجل
إقرار الربامج واملشروعات واألنشطة اخلاصة بالقضاء على عمل األطفال اليت تنفذها            •

الوزارة أو الوزارات واجلهات احلكومية األخرى ومنظمات أصـحاب األعمـال           
  ؛ية واإلشراف على تنفيذهاوالعمال واجلمعيات األهل

متابعة النظر يف التشريعات الوطنية القائمة يف جمال محاية األطفال واألحداث وتوجيه      •
اجلهات املعنية للعمل على توافقها مع االتفاقيات والتوصيات الدولية املتعلقة بعمـل            

  .األطفال يف ضوء املتغريات الدولية واحمللية
  :ريات العمل تتوىليطفال مبدألش خاصة بعمالة ادارات تفتيإنشاء إمت كما   -٤٠٢

  ؛وضع سياسات وخطط وبرامج التفتيش على عمل األطفال •
حبث الشكاوى املتعلقة بعمل األطفال يف احلاالت اليت تكلف هبا اإلدارة من اجلهات              •

  ؛الرمسية باالشتراك مع املديريات
  ؛ وطبيعة املشكلة بيانات عن عمل األطفال يف مصر للتعرف على حجمةتوفري قاعد •
  ؛النظر يف التشريعات القائمة يف جمال محاية عمل األطفال يف ضوء املتغريات •
االشتراك مع األجهزة املعنية يف وضع التعليمات املنفذة ألحكام القوانني والقرارات            •

  ؛اخلاصة بعمل األطفال
ية للحد من   التعاون والتنسيق مع كافة اجلهات واملنظمات املعنية لتنفيذ اخلطة القوم          •

  ؛عمل األطفال
إجراء األحباث والدراسات املتعلقة بعمل األطفال واإلشراف على البحوث اخلاصة           •

  ؛بعمل األطفال يف مديريات القوى العاملة
دراسة حوادث وإصابات العمل واألمراض املهنية بني األطفال العاملني والعمل على            •

  ؛منعها وإعداد تقرير بذلك
 للمديريات يف جمال التفتيش على عمل األطفال والـرد علـى            إبداء املشورة الفنية   •

  ؛املكاتبات واالستفسارات يف هذا الشأن
  ؛تنظيم برامج التوعية واإلعالم اخلاصة مبكافحة عمل األطفال •
حضور الندوات واملؤمترات واحللقات النقاشية والدورات التدريبية يف جمال عمـل            •

  .األطفال
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  :ملنظمات الدولية يف هذا اجملالطار التعاون مع اإوىف   -٤٠٣
" التنمية املؤسسية وتطوير سياسات احلد مـن عمـل األطفـال          "مت تنفيذ مشروع     •

  ؛بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
  :يومت من خالله إجناز ما يل) أيبك(قرار برنامج القضاء على عمل األطفال إ •

مة والصحة   عمل األطفال والسال   ي من مفتش  ٥٠عقد دورتني متخصصتني لعدد      •
  ؛املهنية بالوزارة واملديريات، وقد أسفر عن تغيري كثري من املفاهيم لدى املتدربني

 مـشاركاً   ٤٥ القرار بالوزارة واملديريات وحـضره       يعقد ورشة عمل ملتخذ    •
  ؛لتوعيتهم بأبعاد وخطورة مشكلة عمل األطفال

 عمل  يفتش العمل وم  ياملشاركة يف دورة إلعداد ميسرين ومثقفني من بني مفتش         •
  .األطفال والسالمة والصحة املهنية هبدف التوعية والتثقيف وتدريب اآلخرين

  : تيةآلجراءات اطار مكافحة عمل الطفل يف املهن اخلطرة يتم اختاذ اإلإوىف   -٤٠٤
توجيه محالت تفتيشية على األماكن واملنشآت اليت حيتمل وجود أطفال عاملني هبـا              •

  ؛ القانون وعدم تشغيل األطفال يف صناعات ومهن خطرةملراقبة مدى االلتزام بتطبيق
عقد ندوات توعية مع أصحاب املنشآت وخاصة الورش حول منع عمل األطفـال              •

 وىف األعمال اخلطرة طبقاً لقانون العمل واالتفاقيات الدوليـة يف     دون السن القانوين  
  ؛هذا الشأن

 اجلرائد  - اإلذاعات احمللية (ات  استخدام وسائل اإلعالم احمللية املوجودة بكافة احملافظ       •
  ؛) مراكز التوعية- اإلقليمية

 للطفولة  يدراسة أوضاع األطفال العاملني مبنطقة الدويقة بالتعاون مع اجمللس القوم          •
واألمومة لتأمني بيئة العمل والسالمة والصحة املهنية من حيـث اآللـة والورشـة              

  . واملهمات لشخصية للطفل

   الطفألجلان مكافحة عمل ا    
 حمافظـة وهـى     ٢٢قليمية على مستوى احملافظات مت تشكيلها يف عدد         إوهى جلان     -٤٠٥

معنية باحلد من عمل األطفال وتضم أعضاء من كافة اجلهات التنفيذية واجلمعيات األهليـة              
املعنية بعمل األطفال وتعىن بتنفيذ خطة مكافحة عمل األطفال والقضاء على أسوأ أشـكاله،          

ن حتت رعاية السادة احملافظني ويتم متابعة نتائج أعماله أوالً بأول، وتعمل            وتعمل هذه اللجا  
  :هذه اللجان على عدة حماور على النحو التايل

 للوصول للطفل العامل ودراسة أحواهلم وأسباب       يتتبع املتسربني من التعليم اإللزام     •
  ؛التسرب وإعادهتم ملواصلة التعليم
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لى املنشآت للوصول للطفل العامـل وإجـراء        القيام حبمالت وزيارات التفتيش ع     •
  ؛الدراسات االجتماعية وتدبري األسباب اليت من شأهنا ضمان عودته للدراسة

  ؛توفري رعاية صحية جمانية للطفل العامل •
  ؛ لألسرة مقابل عودة الطفل للدراسةيتوفري دعم ماد •
  ؛ابتوفري كارنيهات عضوية للطفل ملمارسة األنشطة الرياضية مبراكز الشب •
  .توفري مدارس الفصل الواحد •
  :تيةآلوقد حققت اللجان االجنازات ا •

  ؛ طفل عامل إىل املدارس٨٠٠إعادة عدد  •
ف بطاقة صحية لألطفال العاملني سيتم مبوجبها تقدمي رعاية صحية          ال آ ٥إعداد   •

  ؛جمانية هلم
تنمية ل طفالً عامالً    ٥٠٠ مراكز للشباب ميكن أن يستفيد منها عدد         ٨فتح عدد    •

  .اراهتم الفنية والرياضيةمه
  :ييل يف جمال التوعية اإلعالمية مت إجناز ماو  -٤٠٦

 اجلديد ملدة ساعتني مت خاللـه       ي مفتوح على اهلواء بإذاعة الواد     يمت عمل لقاء إذاع    •
  ؛اإلجابة على كل األسئلة الواردة من املستمعني حول عمل األطفال واآلثار السلبية له

  ؛)إذاعة مشال الصعيد/الفيوم(ت احمللية بكل من مت تسجيل برامج يف اإلذاعا •
وقـد  ) إذاعة جنوب سيناء  (وجنوب سيناء   ) إذاعة اإلسكندرية احمللية  (اإلسكندرية   •

  .أذيعت اللقاءات يف إطار حتقيق التوعية يف جمال عمل األطفال
  : فيما يليجهود اجمللس القومي للطفولة واألمومة يف مواجهة عمالة األطفالوجتلت   -٤٠٧

ليه بتشكيل جلنة تضم ممثلني عـن       إة  دطار تنفيذ االختصاصات املسن   إقام اجمللس يف     •
كافة اجلهات املعنية باملشكلة، رمسية وأهلية، هتدف إىل دراسة األسباب االقتصادية           

  ؛واالجتماعية الكامنة وراء عمل األطفال يف حماولة إلجياد حلول هلا
 لعمالة األطفال بالتعاون مـع      يمإجراء مسح اجتماعي شامل خاص بالبحث القو       •

اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء من أجل حتديد حجم األطفال العاملني، واملناطق           
اليت يتمركزون هبا، وطبيعة األعمال اليت ميارسوهنا، وانعكاس عملهم املبكر علـى            
بعض املشكالت األخرى كالتسرب الدراسي، أو تأثر عملهم على حالتهم الصحية           

وقـد مت  . ية، خاصة األعمال اليت تندرج يف إطار أسوأ أشكال عمل األطفال      والنفس
 لعمالة األطفال حيث يـتم توزيعـه عنـد إعـالن            يإعداد ملخص للبحث القوم   
  ؛استراتيجية عمالة األطفال
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توقيع اتفاقية بني اجمللس وبني منظمة العمل الدولية بشأن القيام حبملة لزيادة الوعي              •
، وضرورة التصدي لعالجها من خالل شرح أبعادها اخلطرية         مبشكلة عمل األطفال  

  ؛واملؤثرة على الطفولة وعلى اجملتمع
القيام حبملة وطنية يف احملافظات اليت يزيد فيها نسب األطفـال العـاملني مقارنـة                •

بنظرائهم من أطفال املرحلة العمرية ذاهتا، وقد نظم اجمللس جمموعة من ورش العمل             
ة لتحديد أسباب زيادة األطفال العاملني يف هذه املناطق ودوافع          تضم األطراف املعني  

عملهم، وأسوأ أشكال العمل وأماكن تركزها والتعرف على اجلهـود املبذولـة أو             
الربامج املتوفرة واليت تسعى إىل التخفيف من حدة الظاهرة أو التقليل مـن آثارهـا            

ونة الالزمة هلا واإلشـراف     السلبية من أجل تطوير هذه اجلهود وتقدمي الدعم واملع        
عليها من قبل اجمللس متهيداً إلدراجها يف مشروعات وبرامج أكثـر فعاليـة ميكـن        

  ؛إدراجها ضمن الربامج اليت هتدف االستراتيجية الشاملة إىل تطبيقها
وبصفة خاصة أسوأ أشكال العمـل      (دعم السياسات الوطنية املعنية بعمل األطفال        •

  ).بهوالعمل دون السن املسموح 
 ١٩٩٧ لـسنة    ٢٢٣٥در قرار وزير العدل رقـم        ص طار جهود وزارة العدل   إىف  و  -٤٠٨

بإنشاء اإلدارة العامة للحماية القضائية للطفل تعمل بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالطفولة على             
 القومية حلماية الطفولة بوجه عام، وكفالة توفري الرعاية القانونية لألطفال           اإلستراتيجيةتنفيذ  

  .  واملواثيق الدولية النافذة يف مصرييف ضوء أحكام التشريع املصر
ن أوتشري اجلهود املصرية سالفة الذكر إىل تعاظم اهتمام مصر بشواغل اللجنة بـش              -٤٠٩
حصائيات سالفة البيان إىل التطوير احلاصـل علـى املـستوى           إلطفال، كما تشري ا   ألعمل ا 

حصائية الالزمة الختاذ   إلدوات العلمية وا  ألزز من ا   من خالل توفري قاعدة بيانات تع      التطبيقي
 تزايد فرص جناح هـذه اجلهـود        واجهه املشكلة وبالتايل  مبالقرارات املناسبة والعملية املتعلقة     

  . نأذا الشهاملبذولة يف 

   لإلسكانياملشروع القوم  - هاء  
وذ علـى    تستح ولوية واليت ألسكان يف مصر من املشكالت ذات ا      إلتعترب مشكلة ا    -٤١٠

 املشكلة العديد من اجلهات     هطار مواجهه هذ  إنصيب كبري من اجلهود احلكومية، ويعمل يف        
ليه تفـصيالً  إشارة إل على النحو السالف ا    والقطاع اخلاص والتعاوين   احلكومية واجملتمع املدين  

  .  من هذا التقريريف اجلزء الثاين
 يذا اجملال وهو املـشروع القـوم      وسنشري تفصيالً إىل احد املشروعات اهلامة يف ه         -٤١١

 ألف وحدة   ٨٥ الدخل مبعدل    يسكان ويهدف إىل توفري وحدات سكنية للشباب حمدود       إلل
    رت ميزانيـة تقديريـة للمـشروع        سنوات، وقدِّ  ٦ ألف وحدة خالل     ٥٠٠ سنوياً بإمجايل 
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 ٣٠ يف   ي وينتـه  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١ املشروع يف    أ مليار جنية وقد بد    ٢٥تبلغ  
  . ٢٠١١سبتمرب /أيلول
 تنفيذها حالياً للتغلب علـى مـشكلة        يويعد هذا املشروع من أهم املشاريع اجلار        -٤١٢

توفري املسكن املناسب واملالئم للشباب ذوى الدخل احملدود، وحتقيقاً هلذا الغـرض ونظـراً              
ذ بدء العمـل    لألمهية السياسية واالجتماعية والقومية للمشروع مت يف خالل الفترة املاضية من          

  :اختاذ اإلجراءات اآلتية
قامت احملافظات وهيئة اجملتمعات العمرانية بتوفري األراضي املطلوبة لتحقيق الوحدات      •

  ؛املستهدفة باملشروع
تقوم الدولة حالياً ببناء الوحدات السكنية للشباب باإلضافة إىل وحـدات أخـرى              •

  ؛لذوى الدخل احملدود
كان والبناء بإعداد مناذج للعمارات السكنية اليت يتم         لبحوث اإلس  يقام املركز القوم   •

 طبيعة املناطق اليت سوف ينفذ هبا مـع         يالئم ي الذ يتنفيذها تتميز بالشكل املعمار   
 يمراعاة الناحية اجلمالية والواجهات املتميزة وأن يكون تصميم الوحـدة الـداخل           

  ؛صرية يف تصميمه كل االحتياجات لألسرة املي روعيمالئم كمسكن عصر
مت االستعانة بأكرب املكاتب االستشارية املشهود هلا بالكفاءة واخلربة العالية لإلشراف            •

 لبحـوث   يعلى تنفيذ املشروع جبميع مراحله وذلك بالتنسيق مع املركـز القـوم           
  ؛اإلسكان والبناء لضمان تنفيذ املشروع باجلودة املطلوبة

 ٦٣ لوحدات السكنية مـساحة   مت اإلعالن بالصحف القومية عن احلجز باملشروع ل        •
 ١٠ وبتـاريخ  ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٣، وبتاريخ  ٩/١٢/٢٠٠٥متر مربع بتاريخ    

  ؛٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦ وبتاريخ ٢٠٠٦أغسطس /آب
عن بدء احلجز باملشروع لقطع أراضى سكنية       "  بيتك بينا"وع   إعالن احلجز مبشر   مت •

              حلجـز اعتبـاراً     ا أ ليبـد  ٢٥/١٢/٢٠٠٦ متـر مربـع بتـاريخ        ١٥٠مبساحة  
  .١٥/٢/٢٠٠٧ حىت ١٥/١/٢٠٠٧من 

تضمن برنامج املشروع توفري الوحدات السكنية للمواطنني مبنحة ال ترد من الدولة            و  -٤١٣
 جنيـه   ٥٠٠٠ ألف جنيه للمواطن على أن يقوم بسداد مقدم حجز قـدره             ١٥حبد أقصى   
اً علـى   ري سنة وتيـس   ٢٠وياً ملدة    يف املائة سن   ٧,٥ جنيه متزايد بنسبة     ١٦٠ يوقسط شهر 

ـ  ةاملواطنني فقد مت توفري جمموعة من البدائل لطرق السداد املختلفة بأقساط شهرية ثابت              ي ك
  .تالئم رغبات كل مواطن

  : ما يليجل تنفيذ املشروعأوقد قدمت الدولة من   -٤١٤
  ؛نفاًآتوفري األرض املوضحة  •
 ١٥نفيذ الوحدات السكنية بواقع مبلغ      توفري مليار جنيه للسنة األوىل دعم ال يرد لت         •

  ؛ألف جنيه منحة ال ترد لصاحل املواطن املستفيد بالوحدة
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لف جنيه يسدد   أ ٣٠ للمستفيد بالوحدة قيمته     توقيع بروتوكول لتوفري قرض مصريف     •
  جنيه شهرياً يف الـسنة األوىل يـزداد         ١٦٠ يبدأ من    ي سنه بقسط شهر   ٢٠على  

  ؛ يف املائة سنويا٧,٥ًبنسبة 
    مـدن تـوفر    ٨ فدان للمستثمرين يف عـدد       ٤٠٥٤ املوافقة على ختصيص حوايل    •

  .ي وحدة سكنية منها للمشروع القوم١٣٢٨٤٨ حوايل

  احملاور الرئيسية لتنفيذ الربنامج    
  :يحماور رئيسية لتحقيق ذلك ه) ٧(مت ختطيط تنفيذ الربنامج من خالل   -٤١٥

  ؛)ديدةمدن ج/حمافظات(حمور متليك الوحدات السكنية  •
رين لتوفري وحدات سكنية مبـساحة      محمور ختصيص أراضى باملدن اجلديدة للمستث      •

   ؛) متر مربع٦٣(
  ؛" بيتكمشروع ابين"فراد مبساحات صغرية باملدن اجلديدة ألحمور توفري أراضى ل •
للمـواطنني األوىل   "  متـر مربـع    ٤٠-٣٠حمور إنشاء وحدات مبساحات صغرية       •

  ؛جلديدة الصناعية واحملافظاتباإلجيار باملدن ا" بالرعاية
باإلجيار باحملافظات واملدن اجلديـدة وهيئـة       ) ٢م٦٣(حمور إنشاء وحدات مساحة      •

  ؛األوقاف املصرية على األراضي اململوكة للهيئة باحملافظات
 ؛ أكتوبر٦حمور متليك بيت العائلة مبدينة  •

  .ي باحملافظات والظهري الصحراويحمور متليك البيت الريف •

   لإلسكاني للمحاور املختلفة للمشروع القومي التنفيذاملخطط    

 احملور م
   املخططإمجايل
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٢حىت 

 ١٨٧٨٨١ )مدن جديدة/حمافظات(متليك الوحدات السكنية  ١
 ١٣٢٨٤٨ )٢م٦٣(ختصيص أراضى باملدن اجلديدة للمستثمرين لتوفري وحدات مبساحة  ٢
 ٩١٧٣٦ "شروع أبىن بيتكمك"ة باملدن اجلديدة مبساحات صغريأراضي لألفراد توفري  ٣
 ٦٩١٢٨ باإلجيار " للمواطنني األوىل بالرعاية "٢م٤٠-٣٠"وحدات مبساحات صغرية  ٤
باإلجيار باحملافظات واملدن اجلديـدة وهيئـة       ) ٢م٦٣(إنشاء وحدات مساحة     ٥

 األوقاف 
١٣٩٩١٠ 

 ٣٠٠٠  أكتوبر٦متليك بيت العائلة مبدينة  ٦
 ٤٩٧٥ ي باحملافظات والظهري الصحراويبيت الريفمتليك ال ٧

 ٦٢٩٤٧٨ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٢ملخطط تنفيذه حىت ا العام اإلمجايل  

  . مليار جنيها١٨ دعم املرافق للمشروع إمجايل
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  .مليار جنيه سنوياً)  ألف جنيه للوحدة١٥(دعم مباشر 
  .جنيهاً مليار ٦) =  سنوات٦(إمجايل الدعم املباشر خالل فترة التنفيذ 

  .٢٠١١حىت )  مليار جنيه٢٤( الكلى للدعم اإلمجايل

   لإلسكانياحملاور املختلفة للمشروع القوم    

  حمور متليك الوحدات السكنية باملدن اجلديدة واحملافظات     
 صـاىف مبقـدم   ٢ م٦٣يتم توفري الوحدات السكنية بنظام التمليك مبساحة حبد أقصى      -٤١٦
  . سنة٢٠ يف املائة سنوياً ملدة ٧,٥ جنيه متزايد بنسبة ١٦٠ ي جنيه وقسط شهر٥٠٠٠حجز 

  ) ٢م٦٣(حمور ختصيص أراضى باملدن اجلديدة للمستثمرين لتوفري وحدات سكنية مبساحة     
              شــركة ٥٢مت التـصديق علـى ختـصيص أراضـى باملـدن اجلديـدة لعـدد          -٤١٧

  .يللمشروع القوم وحدة سكنية ١٣٢٨٤٨  فدان توفر حوايل٤٠٥٤,٢٤مبساحة 

 املساحة املصدق عليها بالفدان
 ميكن الوحدات اليت

 توفريها للمشروع

 حر  يقوم اإلمجايل حر  يقوم املدينة م

 ٢٨٢٤٥ ١٠٠٦٩٩ ٣٥١١,١٥ ٨٠٧ ٢٧٠٤,١٥ السادس من أكتوبر ١

 صفر ٨٧٣٧ ١١١,٩٠٤ صفر ١١١,٩٠٤ العاشر من رمضان ٢

 صفر ٢٤٠٤ ٣٦,٢٥ صفر ٣٦,٢٥ الشروق ٣

 ٢٩٩٧ ١٥٥٠١ ٣٠٠,٩١ ٨٥,٦٢ ٢١٥,٢٩ السيخ زايد ٤

 ٤١ ٢٤١٢ ٣٤,٦٧ ١,١٦٥ ٣٣,٥٠٥ العبور ٥

 ٣٥٥ ٢٠٢٩ ٣٨,٣٤ ١٠,١٥ ٢٨,١٩ بدر ٦

 ١٤٧ ٩٢٢ ١٧,٠٢ ٤,٢ ١٢,٨٢ املنيا اجلديدة ٧

 ٧٠ ١٤٤ ٤ ٢ ٢ سوهاج ٨

 ٣١٨٥٥ ١٣٢٨٤٨ ٤٠٥٤,٢ ٩١٠,١٤ ٣١٤٤,١ املوقف اإلمجايل

  " بيتكمشروع ابين"د مبساحات صغرية باملدن اجلديدة حمور توفري أراضى لألفرا    
) ٢م/  جنيه ٧٠( للشباب بأسعار خمفضة     ٢م١٥٠ويشمل توفري قطع أراضى مبساحة        -٤١٨

ـ   يف املائة من املساحة وتقدم الدولة      ٥٠يسمح ببناء ثالث طوابق على       باملدن اجلديدة   اًدعم
  : على النحو التايلهويتم صرف )يللدور األرض(ف جنيه للبناء على القطعة آال ١٥مببلغ 

جنيه بعد ثالث شهور    ) ٥٠٠٠ (يأعمال احلفر واألساسات وأعمدة الدور األرض      •
  ؛من بدء العمل
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 إهنـاء جنيه بعد ثالث شهور من      ) ٥٠٠٠ (ياالنتهاء من صب سقف الدور األرض      •
  ؛املرحلة األوىل

ه بعد ثـالث    جني) ٥٠٠٠ (ياالنتهاء من أعمال التشطيبات اخلارجية للدور األرض       •
  . املرحلة الثانيةإهناءشهور من 

 وقت يشاء يف فترات     ييف أ ) دور أول وثاين  (ني  يخرأوميكن للمواطن بناء وحدتني       -٤١٩
 آالف  ٨ ألف مواطن ومت توفري ما يقرب مـن          ١٠٥الحقة وقد تقدم للحجز ما يقرب من        

  .فدان لتغطية كافة أعداد املتقدمني
تفصيلية هلذه املساحات ومت البدء يف طرح أعمال البنية       مت إعداد املخططات العامة وال     •

  ؛٢٠٠٨األساسية هلا واملتوقع االنتهاء منها بنهاية عام 
  . مليار جنيه تقريبا٤,٩ً) = ٢م/ ج١٤٥ × ٢م ٤٢٠٠×  فدان ٨٠٠٠(بدعم للمرافق  •
موزعة على املدن علـى     ) ٩٥٤١٨" ( بيتك ابين" االستثمارات املسجلة ملشروع     إمجايل
   التايلالنحو

 املدينة م
 االستثمارات إمجايل
 املسجلة

منطبق عليهم 
 الشروط

غري منطبق عليهم 
 الشروط

 ٢٠٦٠ ٤١٥٢٦ ٤٣٥٨٦ السادس من أكتوبر ١
 ٤٠٧ ١٥٨٨٠ ١٦٢٨٧ العاشر من رمضان ٢
 ١٣٢ ٢٣٠٦ ٢٤٣٨ بدر ٣
 ٢٧ ٦٣٠ ٦٥٧ الصاحلية اجلديدة ٤
 ٩٣ ٣٧٩٠ ٣٨٨٣ السادات ٥
 ٨٩ ١٨٣٢ ١٩٢١ النوبارية اجلديدة ٦
 ١٣٧ ١٥٥٥ ١٦٩٢ برج العرب اجلديدة ٧
 ١٣٢ ٢٣٥٢ ٢٤٨٤ الفيوم اجلديدة ٨
 ١٢٤ ٦٠٢٠ ٦١٤٤  سويف اجلديدةبين ٩

 ١٣١ ٦١١١ ٦٢٤٢ املنيا اجلديدة ١٠
 ١٥٦ ٥٤٥٧ ٥٦١٣ أسيوط اجلديدة ١١
 ٩٣ ٢٦٣١ ٢٧٢٤ سوهاج اجلديدة ١٢
 ١٠١ ١٦٤٦ ١٧٤٧ أسوان اجلديدة ١٣

 ٣٦٨٢ ٩١٧٣٦ ٩٥٤١٨  اإلمجايل

للمـواطنني األوىل بالرعايـة     " ٢ م ٤٠-٣٠"ر إنشاء وحدات مبساحات صغرية      حمو
   باملدن الصناعية واحملافظات" باإلجيار"
 )٢م٤٠-٣٠(ح مسطحها ما بـني      ويهدف هذا املشروع إىل توفري وحدات سكنية يترا         -٤٢٠

ة مياه مـشتركة لكـل      لألسر اليت تسكن بأكملها أو أكثر من عائلة يف غرفة واحدة ودور           
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جمموعة من األسر باإلضافة إىل تسكني املقيمني بالعشوائيات والقاطنني يف عشش أو غـرف              
  .من الصفيح يف أماكن غري آدمية وذلك هبدف تطوير العشوائيات

كما يهدف هذا املشروع إىل خدمة املواطنني األكثر احتياجاً واألرامل وحـاالت              -٤٢١
ات وغري ذلك من احلاالت حيث يتم استغالل تلك الوحدات عـن             باحملافظ ياإلخالء اإلدار 

  ).مخس سنوات(طريق اإلجيار لفترة حمددة يف حدود 
لذلك تقوم وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع وزارة التنمية احملليـة               -٤٢٢

 اختيار املواقع داخـل     بتوفري مساحات األراضي اليت تصلح إلقامة هذه الوحدات ومراعاة أن يتم          
  . يضمن جناح تسويق هذه الوحداتي واقتصادياحملافظات من خالل منظور اجتماع

ويتم توفري املساكن للمواطنني يف هذا اإلطار بنظام اإلجيار املنخفض طبقاً حلالة كل               -٤٢٣
 لنتيجة  ها ظروف ودخل املواطن طبقاً    يجيارية اليت حتددها احملافظة تراعى ف     إلمواطن وبالقيمة ا  

 جتريه احملافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي على املتقدمني          يالبحث االجتماعي الذ  
  . للحجز

  جهود احملافظات يف تنفيذ املشروع    
  ؛حمافظة حىت اآلن) ١٨(وحدة مع عدد ) ٣١٦٧٦(مت توقيع بروتوكوالت تنفيذ عدد  •
ـ      ) ٧٤٣٣(جارى حالياً تنفيذ     • وحـدة  ) ٤٤٠٥(دد وحدة باإلضافة إىل طـرح ع

  ؛باحملافظات
ال ترغب يف   )  البحر األمحر  -  الدقهلية -  السويس - القاهرة(حمافظات  ) ٤(توجد   •

  .إقامة نوعية هذه الوحدات

  جهود املدن اجلديدة يف تنفيذ املشروع    
وحدة مع هيئة اجملتمعات العمرانيـة      ) ٤٠٠٠٠(مت توقيع بروتوكوالت تنفيذ عدد       •

  العاشر- أكتوبر: (ي مدن جديدة ه٦ الالزمة للتنفيذ بعدد    توفري األراضي واجلديدة  
  ؛) برج العرب-  السادات-  مايو-  مايو-  بدر-

  .يسات والرفع املساحلمت تكليف أجهزة املدن اجلديدة لعمل اجل •

 باحملافظات واملدن اجلديدة وهيئة األوقـاف       "باإلجيار "٢م٦٣حمور تنفيذ وحدات مساحة         
  املصرية باحملافظات

طبقاً للربوتوكوالت اليت مت التـصديق      )  وحدة سكنية  ١٣٩٩١٠( املخطط   إمجايل •
  :عليها كاآليت
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بروتوكوالت تنفيذ وحدات بنظام اإلجيار املنخفض مبحافظـات        ) ٤(مت توقيع عدد     •
 ) وحدة ٦٠٠٠ البحر األمحر    -  وحدة ٢٥١٠ السويس   -  وحدة ١٠٠٠٠القاهرة  (

  ؛ وحدة حىت اآلن١٨٥١٠ عدد بإمجايل
 )١٢٦٠( لعـدد    يوحدة ومت االنتهاء من تنفيذ وتسليم ابتدائ      ) ٣٤٠(ى تنفيذ   جار •

    وحـدة للمـواطنني كمـا مت طـرح         ) ٤٠٠( تـسليم    إىلوحدة باإلضـافة    
  ؛وحدة باحملافظات) ١١٩١٠(

 ألف وحدة   ٢٠مت توقيع بروتوكول مع هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة إلنشاء           •
  ؛باملدن اجلديدة باإلجيار

 ألف وحدة علـى     ١٠٠قيع بروتوكول مع هيئة األوقاف املصرية إلنشاء        مت تو  •
  .أراضى اهليئة باحملافظات

  ) بيت عائلة٣٠٠٠ بإمجايل( أكتوبر ٦حمور متليك بيت العائلة مبدينة     
  ؛ وحدة بيت عائلة٢٥٠٠سيتم الطرح لعدد  •
  . أكتوبر٦ وحدة بيت عائلة مبدينة ٥٠٠ تنفيذها حالياً يالوحدات اجلار •

  )ي بيت ريف٤٩٧٥ بإمجايل( باحملافظات يحمور التمليك للبيت الريف    
  : باحملافظات كاآليتي ريفبيت) ٤٩٧٥( املخطط إمجايل •

 ؛ي بيت ريف١٥٧٤ تنفيذها حالياً يالوحدات اجلار •

 ؛ي بيت ريف١١٧الوحدات اليت مت تسليمها للمستفيدين  •

  ؛ي بيت ريف١١٠٨الوحدات اليت مت طرحها فعلياً  •
  .  وحدة سكنية٦٢٩٤٧٨ ١٢/٨/٢٠٠٧املخطط تنفيذه حىت  إمجايل •

  نشطة وبرامج صندوق التأمني االجتماعي يف جمال التنميةأ  - واو  
ليات الفاعلة يف نطاق تنفيذ خطط وبـرامج  آليعد الصندوق االجتماعي للتنمية من ا   -٤٢٤

الية والغـري ماليـة     التنمية املختلفة ويوفر الصندوق االجتماعي للتنمية التمويالت الالزمة امل        
 بغرض  ملستفيديها للجمعيات األهلية لتمكينها من تقدمي خدمات فعالة ومؤثرة          والدعم الفين 

  . حتسني مستوى معيشة األسر الفقرية وختفيف حدة البطالة بني الشباب
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  ٢٠٠٦ حىت عام ١٩٩٧ يف الصغر من عام يبيان بإجنازات قطاع اإلقراض املتناه    
 ينصرف الفعلامل  التمويلإمجايل

 فرص العمل احملققة  املقترضنيعدد منحة قرض منحة قرض

٣٨٤٨٦٣ ٣٢٠٧١٩ ٨٣٨٩ ٥٦٨٦٢٤ ١٨٠١٨ ٤٧٥٤٧٢ 

  دور الصندوق االجتماعي يف جمال تنمية املوارد البشرية    
يقوم الصندوق بتدريب الشباب على املهارات يف جماالت معينـة يـتم حتديـدها                -٤٢٥
شركات اليت حتتاج إىل عمالة مدربة يف بعض اجملاالت وبعد االنتهاء           سيق مع اجلهات وال   نبالت

  .من التدريب يتم تشغيله يف هذه اجلهات
وىف جمال التدريب إلكساب مهارة مطلوبة يف سوق العمل يتم االتفاق مع مراكـز                -٤٢٦

التدريب املتخصصة لتدريب الراغبني على مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمـل وىف             
 ٣٠ال يتم تطوير املناهج واملعدات وبالتعاون مع مؤسسة أفبا الفرنـسية مت تطـوير               هذا اجمل 

 مهنة، كما مت ٢٠ متدرب كما مت تطوير مناهج ٨٢٠ مدرب و٢٠٣مركز تدريب وتدريب 
التدريب على مهن وختصصات تشغيل وصيانة املعدات الثقيلة وقد بلغت نـسبة التـشغيل              

  .فرصة عمل ٦٠٩  يف املائة بإمجايل٧٠ حوايل
وىف جمال التدريب الكتساب مهنة حرة من خالل التدريب يف الورش املتخصـصة               -٤٢٧

فالصندوق يقوم هبذه املهمة من خالل االتفاق مع الورش لتدريب هذه الفئـات، وقـد مت                
  .  متدرب٨٥٠ على الصناعات السياحية لعدد يالتدريب بورش خان اخلليل

  البنية األساسية اجملتمعيةدور الصندوق االجتماعي يف جمال     
يقوم الصندوق بتوظيف املنح املتاحة من الدول املاحنة يف مشروعات التنمية احملليـة               -٤٢٨

املتكاملة ومشروعات البنية األساسية املكملة جلهود الدولة وخاصة يف املناطق الريفية وبعض            
الشرب النقية وإنـشاء    املناطق احلضرية احملرومة من اخلدمات مثل إنشاء ومد شبكات مياه           

فيـة  ي، ورصف الطـرق الر    يخزانات املياه ودق اآلبار، وتنفيذ مشروعات الصرف الصح       
 العامة مثل الوحدات الصحية ومراكـز الـشباب،         ومداخل القرى وترميم واستكمال املباين    
  . مثل تغطية الترع املخترقة للكتل السكنيةيوكذلك املشروعات ذات املردود البيئ

 مليار جنيه خصص اجلانب     ١ر٦٥ام الصندوق بتنفيذ مشروعات مبنح بلغت       وقد ق   -٤٢٩
  . األكرب منها حملافظات الصعيد
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   إجنازات إدارة البنية األساسية اجملتمعية باألرقام    
 ياملنصرف الفعل  التمويلإمجايل

  املقترضنيعدد منحة قرض منحة قرض املرحلة
العمل  فرص
 احملققة

 ١٣٣٤٦١ - ٧١٧٤٤٧ - ٦٥١٩٢٣ - ١٩٩٦ حىت ١٩٩٢

تشرين  حىت هناية    ١٩٩٧
 ٢٠٠٦أكتوبر /األول

- ٢٠٠٧١٢ - ١٠٣٦١٧٣ - ١٠٢٣٥٢٠ 

 - ٣٣٤١٧٣ - ١٧٥٣٦٢٠ - ١٦٧٥٤٤٧٣ 

  دور الصندوق االجتماعي يف جمال الصحة اجملتمعية    
يقوم الصندوق بالعمل على زيادة فرص توصيل أنشطة الرعاية الـصحية األوليـة               -٤٣٠

 مع  يإىل املناطق األكثر احتياجاً وذلك من خالل دعم الشراكة على املستوى القوم           والسكان  
اهليئات غري احلكومية واملنظمات احمللية وذلك بغرض حتسني نوعية احلياة للمجتمعات األكثر            

  .فقراً من اآلثار املفقرة للمرض وسوء التغذية
ن إلقامـة مـشروعات     وتتضافر جهود الصندوق مع جهود وزارة الصحة والسكا         -٤٣١

  .متكاملة يف صعيد مصر والقرى األكثر حرماناً من اخلدمات التنموية والصحية
 ترتكز أساساً على األسـر  وحفاظاً على استمرارية أنشطة مشروعات السكان واليت     -٤٣٢

 تشمل أنشطة القروض الصغرية للمرأة والتوعية بالصحة        حديثة التكوين واملرأة والطفل واليت    
  :ية وحمو األمية، وذلك من خالل اآلليات اآلتيةاإلجناب

 للمشروع يداراإليستمر العمل باملشروعات واحلفاظ على جزء من اجلهاز    )أ(  
وذلك من خالل فائض الربح الناتج نتيجة دوران القروض داخل املشروع، حيث يـستخدم             

  ؛هذا الفائض يف متويل مرتبات بعض من املرشدات واملشرفات
نشطة اليت تقوم هبا وزارة الصحة والسكان يف أماكن تنفيذ          أل بني ا  التكامل  )ب(  

  ؛) التدريب-  القوافل الطبية-  املرأةي نواد- الندوات(املشروعات مثل 
ـ مية وتعليم الكبار من خالل      األالتكامل بني اهليئة العامة حملو        )ج(   صول حمـو   ف

  .ماكن تنفيذ املشروعاتأمية املفتوحة بألا
  :يتآل الصندوق االجتماعي للتنمية بعمل اولقد قام  -٤٣٣

  ؛ خلطة االستمرارية وهى تعترب جتربة رائدة يف هذا اجملاليعداد منوذج استرشادإ •
هليـة  ألمت عمل بروتوكول تعاون بني الصندوق االجتماعي للتنمية واجلمعيـات ا           •

  .ووزارة الصحة والسكان
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  )ةطة متكني املرأة ودعم اجلمعيات األهليشامله أنش( باألرقام ة اجملتمعيةإجنازات إدارة الصح
       باجلنيهياملنصرف الفعل   التمويل باجلنيهإمجايل  

  املقترضنيعدد  منحة  قرض  منحة  قرض  املرحلة
فرص العمل 

 ةاحملقق

 ٦٨,٥٠٩ ٧,٢٧٥ ٢٨١,١٤٨ ١١,٧٥٢ ٢٨١,١٤٨ ١٦,٩٥٧ ١٩٩٦ حىت١٩٩٢
تـشرين   حىت هنايـة     ١٩٩٧من  
 ٢٠٠٦أكتوبر / األول

١٣٤,٦٠٣ ٧١,٧٧٣ ٥٣١,٠١٦ ٤,٨٤٩ ٥٥٢,٥٣١ ٥,٠٩٩ 

 ٢٠٣,١١٢ ٧٩,٠٤٨ ٨١٢,١٦٤ ١٦,٦٠١ ٨٣٣,٦٧٩ ٢٢,٠٥٦ 

  دور الصندوق االجتماعي يف جماالت متكني املرأة    
 يف املائة من خالل مشروعات حتسني احلياة املعيـشية          ٥١مت استهداف املرأة بنسبة       -٤٣٤

مـشروعات األسـر    (بعدة حمافظات وهى    لألسر اليت تعوهلا مبفردها واألسر الفقرية وذلك        
 -  مشروعات التنمية الشاملة للمرأة الريفية     -  مشروعات التنمية والرعاية املتكاملة    - املنتجة

ـ  ي مشروعات حتسني املستوى االقتصاد    - مشروعات تنمية األسرة    -ي   والـصح  ي والبيئ
  ).مشروعات زيادة الدخل

 ٧٠ نسبة استهداف املرأة به      ت بتمويله بلغ   يقوم الصندوق  يوىف جمال حمو األمية الذ      -٤٣٥
 يف املائة ومدارس تنمية اجملتمـع  ١٠٠ نسبة املرأة به تيف املائة، ومشروع الفصل الواحد بلغ     

  . يف املائة٨٠بلغ نسبة استهداف املرأة 
 يف املائـة يف     ٩٨وىف جمال اخلدمات التنموية والصحية مت استهداف املرأة بنـسبة             -٤٣٦

 يف املائة يف مشروعات الصحة وذلك من خـالل مـشروعات            ٧٠كانية و املشروعات الس 
 القروض املتناهية يف الصغر للمسامهة يف رفع مـستوى دخـل            - التوعية بالصحة اإلجنابية  (

 توفري فرص عمل للخرجيات احلديثات      -   املرأة حبقوقها يف اجملتمع املدين     ي زيادة وع  - األسرة
  ).للعمل يف القرى

 يف املائة فيها وذلك من ٦٠شروعات حتسني البيئة مت استهداف املرأة بنسبةوبالنسبة مل  -٤٣٧
خالل تنفيذ مشروعات بيئيه من خالل العديد من اجلمعيات األهلية، تتعلق بكيفية احملافظـة              
على البيئة داخل وخارج املرتل، وفيما يتعلق باملياه والصرف الصحي وهـذه موضـوعات              

 الرئيسية بالريف املصري، وتدريب رائدات ريفيات من خـالل          ليةؤوتتحمل املرأة فيها املس   
مشروعات حتسني البيئة واحلفاظ على الصحة العامة بالقرى املصرية والتوعية الصحية والبيئية            
لسيدات ورجال وأطفال القرية وكيفية احلفاظ على خمرجات املشروعات البيئية مثل أنظمـة       

مة وتصنيفها واحلفاظ علـى ميـاه الـشرب         كسح البيارات والصرف الصحي ومجع القما     
 حمافظات على مـستوى     ٨وخالفه، وتنفيذ مشروعات إزالة تراكمات املخلفات الصلبة من         

  . اجلمهورية وحتويل مقالب القمامة إىل حدائق عامة ومترتهات
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 والبيئـي  ي ملشروعات األشغال العامة فاهلدف منها هو رفع املستوى اخلـدم   ةوبالنسب  -٤٣٨
سلوب تنفيـذها علـى     أ لألسر الفقرية يف املناطق احملرومة وهي مشروعات تعتمد يف           واملعيشي

استيعاب العمالة املكثفة، هبدف احلد من البطالة وخلق فرص عمل للذكور واإلناث متثل املرأة              
  . يف املائة٢٣ يف املائة ودائمة بنسبة ٥ يف املائة، وحتقق فرص عمل مؤقتة بنسبة ٥٠فيها بنسبة 

 للمشروعات الصغرية يقوم جهاز تنمية املشروعات الصغرية على صـياغة           ةبالنسبو  -٤٣٩
مشروعات تقوم على زيادة متثيل املرأة على حنو كمي وكيفي حيث تتضمن هذه املشروعات              
تنمية قدرات ومهارات وسلوكيات املرأة لتمكينها من إقامة مشروعات صغرية، نشر ثقافـة             

  .عمالألتصال سيدات اات العمل احلر للمرأة، إقامة شبكا

  دور الصندوق يف التعاون مع اجلمعيات األهلية    
متثل اجلمعيات األهلية الدعامة األساسية للمشاركة الشعبية الـيت تتطلبـها عمليـة       -٤٤٠

التنمية، فاجلمعيات تعمل كحلقات اتصال بني أفراد اجملتمع احمللي من ناحية وبني صـانعي               
يط التنموي من ناحية أخرى، فعليه يعمل الصندوق االجتماعي         القرار والقائمني على التخط   

  :للتنمية على التعاون مع اجلمعيات األهلية لدعم دور املرأة واألسرة، وذلك من خالل
زيادة دخل األسرة ورفع مستوى املعيشة عن طريق تقدمي قروض صغرية، وإجياد فـرص     •

مية، التوعية مبكانة املرأة يف اجملتمع      عمل، وإقامة ندوات توعية بالصحة اإلجنابية، وحمو األ       
لية، وتطوير اجملمعات الـصحية وتـدريب العـاملني         ؤوومشاركة الرجل يف حتمل املس    

وإعداد كوادر مدربة يف جمال القروض متناهية الصغر، وهذه األنشطة تعمل على خلـق              
  .مناخ مؤيد لقبول املفاهيم الصحية واالجتماعية الصحيحة ورفض اخلطأ منها

  دور الصندوق االجتماعي يف رعاية األطفال املعاقني    
قام الصندوق بتنفيذ عدة مشروعات اهلدف منها مساعدة ذوى االحتياجات اخلاصة             -٤٤١

  : بياهنا كالتايل٢٠٠٥ حىت عام ١٩٩٣من األطفال وذلك خالل الفترة من عام 
 بتمويل  ١٩٩٣مشروع رعاية األطفال املعاقني وأسرهم بأسيوط املنفذ عام           )أ(  

  ؛ جنيه منحة ال ترد١٢١٧٣٥٦قدره 
 بتمويـل قـدره    ١٩٩٥ عـام    ذمشروع التنمية املتكاملة لألسرة بقنا املنفَّ       )ب(  
  ؛ جنيه قرض٢٠٠٠٠٠  جنيه منحة باإلضافة إىل٥١٨٤٥
     مشروع التنمية املتكاملة لذوى االحتياجات اخلاصـة بـسوهاج املنفـذ             )ج(  

  ؛ جنيه منحة ال ترد١٢٨٧٠٠٠  بتمويل قدره١٩٩٦عام 
 ١٩٩٧مشروع تطوير مركز التأهيل الشامل للمعاقني بدمياط املنفذ عـام             )د(  

  ؛ترد  جنيه منحة ال١٢٨٩٥٤٢بتمويل قدره 
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املشروع الرائد لرعاية املعوقني بأسيوط التابع للجمعية النـسائية للتنميـة             )ه(  
  ؛د جنيه منحة ال تر٨٥٠٠٠ ذ بتمويل قدرهجبامعة أسيوط املنفَّ

مشروع تنمية قدرات وتدريب طالب جامعة أسيوط للمعاقني املنفذ عـام             )و(  
  ؛ جنيه منحة ال ترد٥٣٠٠٠٠  بتمويل قدره٢٠٠٣

مشروع مركز الرجاء لرعاية الفئات اخلاصة بالغربية التابع جلمعية الـسالم             )ز(  
  . جنيه منحة ال ترد٣٢٨٠٠٠  بتمويل قدره٢٠٠٣القبطية املنفذ عام 

 تنفيذها يف جمال رعاية املعوقني فإنه جيرى حاليـاً تنفيـذ            ياملشروعات اجلار وعن    -٤٤٢
 جنيه  ١٦٠٠٠٠٠ مشروع التنمية املتكاملة لذوى االحتياجات اخلاصة بأسيوط ويبلغ متويله        

 يمنحة ال ترد وذلك هبدف حتقيق تنمية متكاملة ألسر املعاقني ورفـع مـستواهم الـصح               
م من خالل إعادة تأهيلهم وتوفري املنح الدراسية هلم وتقـدمي      هل  وتقدمي الدعم الفين   يوالتعليم

 عام، وإنشاء مركز إعاقة ذهنية، وتـدريب        ١٨األجهزة التعويضية الالزمة من سن عام إىل        
  .عدد من املتدربات للتعامل مع األطفال املعاقني ذهنياً وحركياً

  ق ختيار ومتابعة وتقييم مشروعات الصندوا يف ةاآلليات احلديث    

   ةستهداف املناطق الفقرياخريطة     
ستهداف وحتديد املناطق األكثر فقراً والفقرية،      ال اآللية الرئيسية ل   يُتعترب هذه اآللية ه     -٤٤٣

 يتوفر من خالل هذه اخلريطة حتديد مـستوى         يستخدام معامل الفقر الذ   اوسيتم من خالل    
ت إلكترونية تشمل حالة الظروف باإلضافة إىل وجود قاعدة بيانا. الفقر مبختلف مناطق مصر  

املعيشية هلذه اجملتمعات من بنية أساسية وتعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية، ميكن حتديد            
  . نوع وحجم التدخل املطلوب لتنمية هذه اجملتمعات

  دليل إجراءات املتابعة والتقييم جملموعة التنمية اجملتمعية والبشرية     
يل يف تطبيق نظام فعال للمتابعة والتقييم للمشروعات يف كافة          ستعمال هذا الدل  ايتم    -٤٤٤

ختيار وتصميم وتنفيذ املشروعات، وكـذلك لقيـاس مـردود نتـائج            امراحل التخطيط و  
  .املشروعات على املدى املتوسط والطويل

  نظام مستدام لتشغيل وصيانة مشروعات البنية األساسية اجملتمعية    
  لتشغيل وصيانة مشروعات البنية األساسية يف حمافظيت       جرييبجارى تنفيذ الربنامج الت     -٤٤٥

الفيوم والشرقية، بغرض إعداد نظام مستدام لتشغيل وصيانة كل مشروعات البنية األساسـية     
 احملافظات وإعداد أدلة    يمستقبالً، وسيتم تطبيق النظام والنتائج اليت تسفر عنها التجربة يف باق          

  .الصيانة ملختلف أنواع املشروعاتلتخطيط وتنفيذ أنشطة التشغيل و



E/C.12/EGY/2-4 

GE.11-47974 134 

  )ةجممع( باألرقام ة والبشرية اجملتمعيةإجنازات جمموعة التنمي    
      املنصرف الفعلي باجلنيه   التمويل باجلنيهإمجايل    

فرص العمل احملققة عدد املقترضني  منحة  قرض  منحة  قرض  ةاإلدار/القطاع  املرحلة
  ٤٨,٠٧١  ٤٠,٠٥٩  ١,١٠٤  ٥١,١١٧  ٢,٣٣٨  ٥٣,١٣١  الصغريف يقطاع التمويل املتناه  ١٩٩٦ حىت ١٩٩٢

  ٣٣٦,٧٩٢  ٢٨٠,٦٦٠  ٧,٢٨٥  ٥١٧,٥٠٧  ١٨,٣٠٣ ٤٢٢,٣٤١  الصغريف يقطاع التمويل املتناه  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول حىت ١٩٩٧من 
  ٪٧٠٠  ٪٧٠٠  ٪٦١٢  ٪١١١٢  ٪٧٨٣  ٪٧٩٥    نسبة الزيادة

  ١٠,٠١٠  -  ١٤٩,٥٦٤  -  ١٨٨,٦٤٠  -  ةقطاع تنمية املوارد البشري  ١٩٩٦ حىت ١٩٩٢
  ١٤,٩٢٩  -  ١٩٥,٥١١  -  ٣٠٥,٨٥٦  -  ةتنمية املوارد البشري قطاع  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول حىت ١٩٩٧من 

  ٪١٤٩  -  ٪١٣١  -  ٪١٦٢  -    نسبة الزيادة
  ١٣٣,٤٦١  -  ٧١٧,٤٤٧  -  ٦٥٢,٠٠٠  -  ة اجملتمعية األساسيةإدارة البني  ١٩٩٦ حىت ١٩٩٢

  ٢٠٠,٧١٢  - ١,٠٣٦,١٧٣  - ١,٠٢٣,٥٢٠  -  ة اجملتمعية األساسيةإدارة البني  ٢٠٠٦كتوبر أ/ تشرين األول حىت ١٩٩٧من 
  ٪١٥٠  -  ٪١٤٤  -  ٪١٥٧  -    نسبة الزيادة

  ٦٨,٥٠٩  ٧,٢٧٥  ٢٨١,١٤٨  ١١,٧٥٢  ٢٨١,١٤٨  ١٦,٩٥٧   والتعليمة اجملتمعيةإدارة الصح  ١٩٩٦ حىت ١٩٩٢
  ١٣٤,٦٠٣  ٦٤,٩٦١  ٥٣١,٠١٦  ٤,٨٤٩  ٥٥٢,٥٣١  ٥,٠٩٩   والتعليمةتمعي اجملةإدارة الصح  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول حىت ١٩٩٧من 

  ٪١٩٦  ٪٨٩٣  ٪١٨٩  ٪٤١-   ٪١٩٧  ٪٣٠-    نسبة الزيادة
    ٢,٩١٩,٢٤٨  ٥٨٥,٢٢٥ ٣,٠٢٤,٢٥٩ ٤٩٧,٥٢٨     

  ٩٤٧,٠٨٧ ٣٩٩,٧٦٧  ٣,٥٠٤,٤٧٣  ٣,٤٦٩,٠٧٠    اإلمجايل

 هبـذا   ة الـوارد  ةط على األنش  ة والبشري ة اجملتمعي ةيبلغ حجم إنفاق جمموعة التنمي    و  -٤٤٦
         /تـشرين األول  وحـىت هنايـة   ١٩٩٢ منذ بدايـة الـصندوق عـام         ةالتقرير خالل الفتر  

  .  مليار جنيه٣,٥٢٢ ، حوايل٢٠٠٦أكتوبر 

   ملكافحة اإليدزالربنامج الوطين  - زاي  
تعترب مصر من أقل دول العامل من حيث معدالت اإلصابة مبرض اإليدز حيث يبلـغ           -٤٤٧

 لكل مليون سنوياً باملقارنة بتعداد السكان ويؤكد ذلـك تقـارير            ٢ابة أقل من    معدل اإلص 
 يوضـح أن    ي والذ ٢٠٠٢منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة لإليدز املنشور عام          
  .مصر من أقل دول العامل من حيث معدالت اإلصابة مبرض اإليدز

تعد من أحد املشاكل الصحية اليت      كما أن مشكلة التعرض لإلصابة بفريوس اإليدز          -٤٤٨
 دول العامل حيث توجد عوامل التعرض للعدوى اليت ميكن عن طريقها            يتواجه مصر مثل باق   

انتشار العدوى بفريوس اإليدز يف مصر، وتشمل هذه العوامل وجود قطاع مـن املرضـى               
جود بعـض   املصابني بأمراض الدم الذين حيتاجون إىل نقل دم بصفة مستمرة باإلضافة إىل و            

  .السلوكيات احملفوفة باخلطر مثل إدمان املخدرات

  ٢٠٠٤يونيه /حزيران لإليدز يف مصر حىت هناية املوقف احلايل    
 مريض ظهرت   ٥٥٦ + HIV  مصاب ١١٨٤ (١٧٤٠عدد املصابني بفريوس اإليدز      •

  ؛)AIDS cases األعراض معليه
  ؛)٨٧٨(مجلة الوفيات من املرضى واملصابني  •
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  ؛)٨٦٢(د احلياة الباقون على قي •
 يف املائة   ٦٣ عاماً   ٣٩ إىل   ٢٠ نسبة املصابني باإليدز يف الفئة العمرية من         توقد بلغ  •

  ؛من مجلة املصابني باإليدز
  . يف املائة من الدول األفريقية٩٠ منهم ٦٩٢ نسبة املصابني من األجانب توبلغ •

  خلطة القومية ملكافحة اإليدزا    
 ومنذ ١٩٨٦عام نوفمرب /تشرين الثاينيدز يف مصر يف كتشفت أول حالة إصابة باإلا  -٤٤٩

 ملكافحة اإليدز وتكوين جلنة عليا ملكافحـة اإليـدز          ذلك احلني بدأ نشاط الربنامج الوطين     
 الوزارات والقطاعات وأساتذة اجلامعات     يبرئاسة السيد الدكتور وزير الصحة وعضوية ممثل      

   :تاليةوقد مت تنفيذ اخلطط الواملختصني بوزارة الصحة 
  ؛١٩٨٦/١٩٨٧ ياخلطة العاجلة اليت نفذت عام •
  ؛١٩٩٠/١٩٩١ ياخلطة االنتقالية عام •
  ؛١٩٩٢/١٩٩٣اخلطة الوسيطة األوىل  •
  ؛١٩٩٤/١٩٩٥اخلطة الوسيطة الثانية  •
  ؛UNAIDS 1996/2000خطة تعاون مع برنامج األمم املتحدة لإليدز  •
  ؛UNAIDS 2001/2005خطة تعاون مع برنامج األمم املتحدة لإليدز  •
  ).ت اإلعدادحت (٢٠٠٦/٢٠١٠ الوطنية ملكافحة اإليدز يف مصر اإلستراتيجيةاخلطة  •

  أهداف برنامج مكافحة اإليدز    
  ؛احلفاظ على معدل االنتشار املنخفض وخفض معدالت اإلصابة والوفاة •
  . الفريوس وذويهميرعاية ودعم حامل •

  األهداف اخلاصة    
  ؛ئات األكثر تعرضاً للمرض ملرض اإليدز يف الفيالترصد الوبائ •
  ؛زيادة وعى املواطنني وخاصة الشباب عن مرض اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً •
  ؛تقييم معلومات املواطنني عن مرض اإليدز وطرق الوقاية منه •
  ؛فحص مجيع أكياس الدم قبل إعطائها للمحتاجني للدم •
  ؛دات الصحيةالتأكد من تطبيق إجراءات السالمة ومكافحة العدوى يف الوح •
  ؛ضمان جودة ودقة الفحص باملعامل وبنوك الدم ملرض اإليدز •
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  ؛ للمصابني ومرضى اإليدز وعائالهتميتقدمي اإلرشاد النفس •
تدريب مجيع العاملني يف مراكز الترصد سنوياً وعقد دورات تنشيطية ألعضاء فريق             •

  ؛ باحملافظاتي والصحياإلرشاد النفس
  .هزة الالزمة للفحص والتشخيصإمداد معامل املستشفيات باألج •

  االستراتيجيات    
 للفئات األكثر تعرضاً للمرض وقياس معدالت االنتشار بـني هـذه            ياملسح الصح  •

  ؛الفئات لتقييم وضع واجتاه اإليدز
 ملختلف الفئات وتوعية اجلمهور عن طريق العدوى والوقاية مـن           يالتثقيف الصح  •

  ؛مرض اإليدز
  ؛ص مجيع وحدات الدم قبل إعطائها للمحتاجني للدمجتنب العدوى عن طريق الدم بفح •
  ؛ باستخدام كافة وسائل اإلعالم واالتصاليجتنب العدوى عن طريق االتصال اجلنس •
 لألمهات املتزوجات يف    يجتنب العدوى من األم إىل اجلنني عن طريق املسح الصح          •

  ؛سن اإلجناب
 مرضى اإليدز وتقدمي    خفض تأثري اإليدز على األفراد واجملموعات عن طريق رعاية         •

  . واالجتماعي هلم وألسرهمي والصحياإلرشاد النفس

   ملكافحة اإليدزأنشطة الربنامج الوطين    

  يف جمال ترصد املرض    
        مليـون عينـة دم منـذ        ٢ مشل فحص أكثر مـن       يمت تنفيذ برنامج للترصد الوبائ      -٤٥٠
  :لمرض مثل وحىت اآلن من الفئات األكثر واألقل تعرضاً ل١٩٨٦عام 

  ؛العاملون بالسياحة حيث يتم فحصهم دورياً لفريوس اإليدز يف املناطق السياحية املختلفة •
  ؛املرضى املترددون على عيادات األمراض التناسلية •
  ؛مرضى الدرن املترددين على مستوصفات ومستشفيات الصدر •
  ؛احلوامل املترددات على مراكز األمومة والطفولة •
  ؛ن يعاجلون مبراكز عالج اإلدمان املخدرات الذيمدمين •
  ؛نزالء السجون •
  ؛ وأمراض الدميمرضى الفشل الكلو •
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  ؛املقبوض عليهم يف قضايا جرائم اآلداب •
  ؛احلاالت املرضية املشتبهة اليت تعاىن من أعراض اإليدز •
  ؛املسافرين للعمل باخلارج •
  .املتقدمون للفحص اختيارياً •
 أن مصر ال زالت من البالد ذات املعـدالت          يوتشري بيانات برنامج الترصد الوبائ      -٤٥١

  .املنخفضة بعدوى اإليدز

    جمال تأمني سالمة الدم ورفع كفاءة القائمني بالفحصيف    
 ألف وحدة دم سنوياً جبميع بنوك الدم احلكومية واخلاصة          ٧٥٠يتم فحص أكثر من       -٤٥٢

 السويسرية بإنشاء بنـك     وقد مت حتديث إستراتيجية العمل ببنوك الدم باالشتراك مع احلكومة         
 بنك دم فرعى باحملافظات مـع ربطهـا بـشبكة           ٣٠ وكذلك إنشاء    ي املرجع الدم الوطين 

  .صاالت حديثة لتوفري احتياجات املرضى احملتاجني لنقل الدمات
اإلفراج عن مكونات ومشتقات الدم املستوردة إال بعد التأكد من خلوها           كما حيظر     -٤٥٣

  .ي، سيب يهاب الكبدمن فريوسات اإليدز وااللت
 األوىل  يمل املركزية بالوزارة ومعامل احملافظات بإمكانيات الفحص املعمل       امت جتهيز املع  و  -٤٥٤

  .) بنك دم٢٤٠(مت جتهيز مجيع بنوك الدم باألجهزة واملواد الالزمة للفحص ي، كما والتأكيد
وك الـدم التابعـة     تعاون مجيع بنوك الدم يف وزارة الصحة والدفاع والداخلية وبن         وت  -٤٥٥

للجمعيات األهلية واخلاصة واملستشفيات اجلامعية يف تأمني سالمة الدم وتدريب العـاملني            
  .على الفحص باالشتراك مع اإلدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة

 ي وبنوك الدم والـذ    يتطبيق إجراءات منع العدوى مبراكز الغسيل الكلو      كما يتم     -٤٥٦
 دم للمريض إال بعد إجراء الفحوص الالزمة والتأكد من خلو كيس            ييؤكد على عدم نقل أ    

  .الدم من األمراض اليت تنتقل عن طريق الدم
تأمني سالمة نقل الدم وإحكام الرقابة وتسهيل عملية اإلشراف واملتابعة ملراكز           ويتم    -٤٥٧

 وحتديـد   نقل الدم والتزام مجيع بنوك الدم احلكومية واخلاصة بتسجيل بيانـات املتـربعني            
حظر احتراف التربع بالدم نظري     كما   .ليات اخلاصة بالفحص والتسجيل يف بنوك الدم      ؤواملس

  .يمقابل ماد

   ي واالجتماعي والنفسييف جمال رعاية املرضى وتقدمي اإلرشاد الصح    
 طبيب وممرضة جبميع احملافظات على رعاية املرضى وتقدمي         ٧٠٠من   تدريب أكثر مت    -٤٥٨

 ي واالجتماعي للمـصابني وعـائالهتم خلفـض التـأثري النفـس           ي والنفس ياإلرشاد الصح 
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الوصمة اليت تصيبهم نتيجة اإلصـابة بفـريوس اإليـدز          ء  واالجتماعي والتخفيف من عب   
  .ون االجتماعية واجلمعيات األهليةؤورعايتهم اجتماعياً بالتعاون مع وزارة الش

 واالجتماعي ملرضى   ي والنفس يحمت تكوين فريق بكل حمافظة لتقدمي اإلرشاد الص       و  -٤٥٩
  .اإليدز وخمالطيهم

ون االجتماعيـة   ؤرعاية مرضي اإليدز اجتماعياً بالتعـاون مـع وزارة الـش          وتتم    -٤٦٠
  .واجلمعيات األهلية

 مع تقدمي اإلرشاد واملـشورة يف معامـل وزارة          يتوفري الفحص االختيار  كما يتم     -٤٦١
 معمل خاص مزود بوسائل الفحص بالقاهرة       ١٢٠الصحة باحملافظات باإلضافة إىل أكثر من       

  .الكربى واحملافظات األخرى

   وتوعية املواطنني ييف جمال التثقيف الصح    
طباعة وتوزيع أكثر من مليون كتيب وبوستر ومطوية ونتيجة حـائط جلميـع     متت    -٤٦٢

عاملني  ال -  رجال اإلعالم  -  أعضاء النقابات املهنية   - الفئات مثل طلبة املدارس واجلامعات    
 املصابون بفريوس اإليدز وقد مشلـت هـذه         -ي   أعضاء الفريق الصح   -  املرأة - بالسياحة

املطبوعات معلومات أساسية عن مرض اإليدز والوقاية منه والتعامل مع املرضـى املـصابني              
  .بفريوس اإليدز

 الرياضية وجتمعـات الـشباب      يالف الندوات وحلقات العمل بالنواد    آمت عقد   و  -٤٦٣
 للسينما وطلبة اجلامعات واملدارس وعلماء      ملني بالسياحة ورجال اإلعالم واملعهد العايل     والعا

  .ي واملسيحياالجتماع ورجال القانون ورجال الدين اإلسالم
مت تنفيذ العديد من األنشطة لطالب اجلامعات واملدارس جبميع احملافظات لتوعيـة            و  -٤٦٤

  .ز ضمن األنشطة الطالبيةالطالب عن مرض اإليدز وإدراج مكافحة اإليد
تنفيذ برنامج لتوعية طلبة املدارس اإلعدادية والثانوية يف احملافظات ومت طباعـة            ومت    -٤٦٥

  .وتوزيع كتيب مبسط يشمل معلومات عن مرض اإليدز للطلبة
 لتوعية طالب    كلية ومعهد عايل   ٦٠مت تنفيذ برنامج لتوعية طلبة اجلامعات يف        كما    -٤٦٦

 اإليدز والوقاية منه ويشمل الربنامج حماضرات توعية للطلبـة وإجـراء            اجلامعات عن مرض  
  .مسابقات بني الطلبة عن معلوماهتم عن املرض

مت إدراج مكافحة اإليدز ضمن املناهج الدراسية باالشتراك مع مركز تطوير املناهج            و  -٤٦٧
  .بوزارة التربية والتعليم

 - أكتـوبر  ٦ - احمللة الكربى (انع باملدن الصناعية    مت تنفيذ برنامج لتوعية العاملني باملص     و  -٤٦٨
مشلت إنتاج وتوزيع كتيب اإليدز يف حمل       )  شربا اخليمة  -  كفر الدوار  - العاشر من رمضان  

  .العمل وتدريب القرناء وندوات توعية للعاملني باملصانع
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ـ              كما    -٤٦٩      ع مت تنفيذ برنامج لتوعية العاملني بالـسياحة يف املـدن الـسياحية ومت طب
 ألف نسخة من كتيب العاملني بالسياحة باإلضافة إىل تدريب القرناء والندوات            ٢٠وتوزيع  

  .التثقيفية باملنشآت السياحية
مت تنفيذ برنامج لتوعية القيادات النسائية وحثهم على املشاركة يف مكافحة اإليدز            و  -٤٧٠

  .ئية يف القرية واملدينة قيادة نسا٣٠٠٠ حمافظات ويشمل الربنامج تدريب وتوعية ١٠يف 
 برنامج بالقنوات التليفزيونية القومية واحمللية وخاصة برامج الـشباب          ٤٠ إذاعةمت  و  -٤٧١

 أفالم عامليـة عـن      ٤واملرأة واملسابقات لتوعية الشباب عن اإليدز بطرق غري مباشرة وبث           
ثانية مع التعليق علـى      بالفعل بالقناة ال    السينما بالقناة األوىل، وبرنامج حدث     ياإليدز يف ناد  

   تنويهـات تليفزيونيـة،  ١٠الفيلم وإعطاء معلومات عن الوقاية من اإليدز، كما مت إنتـاج           
  . تنويهات باإلذاعة٦وإذاعة 
مت إعداد لوحات إعالنية عن مكافحة اإليدز باملواصالت وامليادين الرئيسية العامة           و  -٤٧٢

  .بالقاهرة الكربى وحمطات مترو األنفاق
 ١٩٩٧أبريل /نيسان ٣٠ إىل ٢٩ عقد املؤمتر األول لإليدز يف مصر يف الفترة من متو  -٤٧٣

مبشاركة منظمة الصحة العاملية وهيئة اليونيسيف ومؤسسة فورد وبرنامج األمـم املتحـدة             
 مشارك من مجيع الوزارات واهليئات واملنظمـات        ٣٥٠لإليدز وقد شارك يف أعمال املؤمتر       

 وأساتذة اجلامعات، كما حـضر      ي واملسيح يل الدين اإلسالم  الغري حكومية وعدد من رجا    
 الصحافة القومية واحلزبية حيث ناقش املؤمتر العديـد         ياملؤمتر العديد من رجال اإلعالم وممثل     

  .من الدراسات والبحوث املتعلقة مبكافحة اإليدز يف اجملاالت الطبية واالجتماعية
 / تـشرين الثـاين   ٢٦ إىل ٢٥ يف الفترة مـن      لإليدز يف مصر   مت عقد املؤمتر الثاين   و  -٤٧٤

 مشارك مـن مجيـع الـوزارات واهليئـات          ٢٥٠وقد شارك يف أعمال املؤمتر       ١٩٩٩نوفمرب  
ـ    يواملنظمات الغري حكومية وأساتذة اجلامعات، كما حضر املؤمتر العديد من رجال اإلعالم وممثل

  .وث الطبية املتعلقة بعالج اإليدزالصحافة القومية واحلزبية حيث ناقش املؤمتر اجلديد يف البح
 كأول مركز يف الدول     ١٩٩٦مت إنشاء مركز اإلرشاد واخلط الساخن لإليدز عام         و  -٤٧٥

العربية والشرق األوسط لتزويد املواطنني بكل املعلومات عن مرض اإليدز وأماكن الفحص            
 يالـصح  و يوجهات الرعاية واملساندة للمرضى وأسرهم، وكذلك تقدمي اإلرشاد النفـس         

كما مت إنشاء نظـام     . واالجتماعي للمواطنني وتقدمي املشورة للفئات األكثر تعرضاً للمرض       
للمراسلة إلمداد األطباء ورجال اإلعالم واملهتمني بقضايا مكافحة اإليدز باملعلومات اجلديدة           
دورياً ويتم مساندة مرضى اإليدز وأسرهم عن طريق تليفون اخلط الساخن وإرشـادهم إىل              

  .ات الرعاية واملساندةجه
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  التعاون مع القطاعات واهليئات احمللية
لية ؤوتعترب مشكلة اإليدز مشكلة صحية وتقع على عاتق السلطات الـصحية مـس              -٤٧٦

مكافحة هذا الوباء ولكن ملرض اإليدز جوانب اجتماعية ونفسية حتتاج إىل تـدخل كافـة               
صلة قوية بقطاعات يصعب على القطـاع       قطاعات اجملتمع واملنظمات الغري حكومية اليت هلا        

  . الوصول إليها مثل الفئات ذات السلوكيات احملفوفة باخلطرياحلكوم
تدرك مصر أمهية التعاون والتنسيق بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص لتنفيـذ              -٤٧٧

أنشطة متعددة للوقاية ومكافحة مرض اإليدز وتوعية خمتلف قطاعات اجملتمع وخاصة شباب            
  :وقد مشل التعاون مع اهليئات اآلتية. دارس واجلامعاتامل

التعاون مع القطاعات الصحية مثل برنامج مكافحة الدرن وبنوك الـدم احلكوميـة      •
واخلاصة وبرنامج األمراض املنقولة جنسياً وبرنامج تنظيم األسرة ورعاية األمومـة           

  ؛والطفولة وكذلك مراكز البحوث واجلامعات
تعليم من خالل إدراج اإليدز ضمن املناهج الدراسـية وتنفيـذ           التعاون مع وزارة ال    •

برنامج توعية طالب املدارس واجلامعات عن طريق النـدوات وتـدريب القرنـاء             
  ؛واحللقات النقاشية

 ١٠التعاون مع وزارة األوقاف والكنيسة املصرية حيث مت تدريب رجال الدين يف              •
  ؛والوقاية منهحمافظات لزيادة وعى املواطنني عن مرض اإليدز 

 مناطق صـناعية    ٥التعاون مع وزارة العمل لتنفيذ برنامج توعية عمال املصانع يف            •
وكذلك يف احملافظات السياحية وذلك بعمل برامج توعية عن اإليـدز واألمـراض             

  ؛املنقولة جنسياً
 حيث مت تنفيذ العديد من األنشطة مـن خـالل           يالتعاون مع القطاع اإلعالم    − •

فزيون مبختلف احملطات القومية واحمللية لبث برامج توعية عن مـرض           اإلذاعة والتلي 
اإليدز كما مت عقد عدة حلقات عمل مع رجال الصحافة واإلعالم إلشـراكهم يف              

  ؛برنامج التوعية عن هذا املرض
 ملكافحـة   التعاون مع اجلمعيات األهلية الغري حكومية حيث قام الربنامج الـوطين           •

د من اجلمعيات الغري حكومية لتثقيف بعض الفئات األكثر         اإليدز بالتعاون مع العدي   
   .تعرضاً للمرض وتعريفهم خبطورة مرض اإليدز وكيفية الوقاية منه

   النفسينيىاجلهود املصرية حلماية حقوق ذوي اإلعاقات واملرض  - حاء  
 مـن ذوى    ٤٧٥٥٧٦، يوجد يف مصر     ٢٠٠٦ عام   يوفقاً لنتائج اإلحصاء العشر     -٤٧٨

 وإعماالً ألحكام القانون وطبقاً ملا سبق بيانـه يف          ، من اإلناث  ١٧٠٣٦٠بينهم  اإلعاقات،  
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 يف املائة للمعـاقني يف      ٥ فإنه يتم توفري فرص عمل بنسبة        العهدالتعليق املوضوعي على مواد     
 والقطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع اخلاص، بعـد          يسائر وحدات القطاع احلكوم   

ويتمتع ذوى اإلعاقة برعاية خاصـة يف  . ظائف واألعمال بدون مقابل  تأهيلهم لشغل هذه الو   
كما يتمتع ذوو اإلعاقة    . كافة مراحل حياهتم، تشمل توفري األجهزة التعويضية لغري القادرين        

 متكامل للعالج والتأهيل من خالل توفري خدمات التشخيص واملتابعة بـدون            يبنظام صح 
كما خصصت وزارة التربية والتعلـيم إدارة عامـة         مقابل مبراكز وعيادات التأمني الصحي      

 تعىن بتقدمي خدماهتا التربويـة      يللتربية اخلاصة ضمن هيكل اإلدارة التعليمية للتعليم األساس       
والتعليمية للتالميذ ذوى اإلعاقة وتدريبهم على اكتساب املهارات املناسبة حسب إمكانياهتم،           

ل املراحل التعليمية، ويـتم حتـديثها ومـدها          مدرسة للتربية اخلاصة لك    ٨٤٠ويوجد حالياً   
  . باألدوات الالزمة لتعليم ذوى اإلعاقات سواء التابع منها للحكومة أو للجمعيات األهلية

ويشار إىل أن عدداً من األشخاص املعاقني الناشطني يف جمال محاية حقوق املعـاقني                -٤٧٩
اقية األمم املتحـدة حلقـوق      شاركوا يف سلسلة االجتماعات اليت عقدت لبحث مسودة اتف        

األشخاص املعاقني وصياغتها وقد بادرت مصر باالنضمام لالتفاقية الدولية حلماية األشخاص           
 ومت نشرها باجلريدة الرمسية للعمـل       ٢٠٠٧ لسنة   ٤٠٠ذوي اإلعاقة بالقرار اجلمهوري رقم      
   ٠مبقتضاها كقانون من قوانني البالد

  الربنامج القومي للحد من اإلعاقة    
ويف إطار مواصلة مصر جلهودها للحد من اإلعاقة أعدت احلكومة املصرية برناجمـاً               -٤٨٠

ويقوم هذا الربنامج على ثالثـة   .قومياً للحد من اإلعاقة يتواله عدد من الوزارات املتخصصة 
  :حماور هي

  قطاع الصحة    
، وبرامج  الوقاية من اإلعاقة من خالل الكشف املبكر على املقبلني على الزواج            )أ(  

   ؛األمومة اآلمنة والرعاية أثناء احلمل والوالدة ومتابعة ما بعد الوالدة، ومنو وتطور الطفل
  ؛االكتشاف املبكر لإلعاقة من خالل الوحدات الصحية واملستشفيات  )ب(  
هيل من خالل خدمات التشخيص     أتوفري نظام صحي متكامل للعالج والت       )ج(  

  . كز وعيادات التأمني الصحيوالعالج واملتابعة جماناً مبرا

  قطاع اإلعالم    
 ساعة تقريباً يف العام من      ٨٣٨مت وضع برامج إذاعية وتليفزيونية لذوى اإلعاقات بإمجايل           -٤٨١

  . برنامج إذاعي وتلفزيوين تتضمن التأكيد على حقوق املعاقني وإبراز جتارهبم الناجحة٤٤خالل 
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  قطاع التضامن االجتماعي     
معاش العجز لرب األسرة املعاق، وقد بلغ عدد األسر املستفيدة مـن هـذا              يتم منح     -٤٨٢

، كما متنح مصروف جيب للطلبـة       ٢٠٠٧/٢٠٠٨ أسرة خالل العام املايل      ٣٨١٥٨٥املعاش  
ويتم تدريب املعاقني على املهن اليت تناسب إعاقتهم مع         . املكفوفني امللتحقني باجلامعات املصرية   

ومتـنح وزارة   . باشرة املهن وصرف بطاقات التموين املدعمـة      منحهم شهادات التأهيل على م    
  . املواصالت إعفاءات وختفيضات للمعاق واملرافق له يف خمتلف وسائل املواصالت العامة

 ناديـاً   ٤٠وىف اجملال الرياضي يشارك ذوو اإلعاقة يف احلياة الرياضية من خـالل               -٤٨٣
ت إشراف ورعاية اجمللس القومي للرياضة       مركزاً رياضياً منتشرة يف مصر، حت      ٤٤للمعاقني و 

 -  رجال ونـساء   - للمعاقني واللجنة الباراملبية املصرية، وقد حقق الالعبون والفرق املصرية        
 ميدالية يف دورة بكني     ١٢العديد من البطوالت وامليداليات على الساحة الدولية، ومن ذلك          

  . ٢٠٠٨سنة 
ة وتنفيذاً اللتزامات مصر الدولية الناشئة عـن        وىف سياق تعزيز الرعاية لذوى اإلعاق       -٤٨٤

 يتضمنه العهد يتم اآلن إعداد قانون جديد يتضمن كافة ما إليه املشار بالعهد الدويل عضويتها  
  . من أحكام

   النفسيونىرعاية املرض    
وىف إطار تعزيز الرعاية للمرضى النفسيني يف ضوء ما ورد بتوصيات اللجنـة فقـد                -٤٨٥

 بشأن رعاية املرضى النفسيني وقد تضمن القـانون يف          ٢٠٠٩ لسنة   ٧١قم  صدر القانون ر  
لية اجلنائية واملعاملة   ؤومواد اإلصدار تعديالً لقانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية بشأن املس        

مل يتعرض من هؤالء املرضي إلجراءات جنائية وسبل توفري الرعاية واحلماية الكاملـة هلـم               
  . الف أحكامه وتشديدها يف أحوال معينةوفرض عقوبات على من خي

  :ما يليومن املالمح األساسية للقانون أنه تضمن   -٤٨٦
إنشاء جملس قومي للصحة النفسية ويتشكل من جمموعة كبرية مـن اخلـرباء               )أ(  

منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة وكذا خرباء يف الصحة النفـسية مـن             والقانونيني احلكوميني   
ومن أهم وظائفه وضع السياسات اليت تضمن احترام حقوق وسـالمة املرضـى             خمتلف اجلهات   

  ؛النفسيني وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله واإلشراف على اجملالس اإلقليمية للصحة النفسية
إنشاء اجملالس اإلقليمية للصحة النفسية كذات تشكيل اجمللـس القـومي             )ب(  

متابعة التقارير الـواردة مـن      .  ومن أهم وظائفه   للصحة النفسية ولكن على مستوى اإلقليم     
 املنشآت النفسية ومراقبتها يف عملها من كافة النواحي وتقدمي تقارير دورية عن أعمالـه إىل              

  ؛اجمللس القومي للصحة النفسية
إثبات كيفية دخول املريض النفسي ملنشآت الصحة النفسية من ناحية ما إذا              )ج(  

 الـذكر   سـالفي وشروط كل منهما وكيفية السماح للمرضي       كان دخول إرادي أو إلزامي      
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باخلروج واملدة اليت خيضع فيها للعالج وشروط إهناؤها وكذلك شروط دخول املريض األجنيب             
   ؛ من اخلرباءي ونفسيجتماعا وي أن مجيع هذه اإلجراءات ختضع إلشراف قضائويشار إىل
 بيئة آمنة ونظيفـة وحظـر    العناية الواجبة يف   ي يف تلق  ىإقرار حقوق املرض    )د(  

تقييد حريته وعدم استغالله اقتصادياً أو جنسياً أو معاملته معاملة مهينة وعدم إفشاء أسراره              
والسماح له بااللتقاء مع ذويه أو حمامية وإمكانية اإلبالغ عن شكاوى األطفال املرضى مـن             

جراء وفقـاً للقواعـد      إ يتعرضهم العتداء أو الشك يف وجود اعتداء وإمكانية التظلم من أ          
  ؛واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون

إنشاء جلان بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لرعاية حقوق املرضى             )ه(  
حـد  أبقرار من مدير املنشأة تشكل من جمموعة من اخلرباء النفسيني واالجتماعيني باملنشأة و            

عيات األهلية املهتمة حبقوق املرضى وختتص برعاية حقوق        حد أعضاء اجلم  أأهايل املرضى أو    
املرضى والقيام حبمالت توعية هبذه احلقوق بني املرضى كما تتلقـى الـشكاوى اخلاصـة               

  ؛باحلقوق والعمل على حلها
نشاء صندوق الصحة النفسية لدعم جلان حقوق املرضى والتدريب وعمل          إ  )و(  

   ؛ع ومنح حوافز للعاملني بالصحة النفسيةمحالت توعية عن الصحة النفسية باجملتم
فرد القانون باباً للعقوبات اجلنائية على اجلرائم اليت ترتكب ضد احلقـوق            أ  )ز(  

   ؛اليت محاها القانون املائل للمرضي
لية اجلنائية  ؤولتقرير عدم املس  ) ٦٢املادة  (مت تعديل أحكام قانون العقوبات        )ح(  

فقـده اإلدراك   أرمية من اضطراب نفسي أو عقلـي         وقت ارتكاب اجل   للشخص الذي يعاين  
ـ إالً جنائياً هذا الشخص إذا أدى اضـطرابه إىل انتقـاص            ؤواالختيار ويظل مس   أو  هدراك
   ؛اختياره على أن تأخذ احملكمة يف اعتبارها هذا الظرف عند حتديد مدة العقوبة أو

 االضـطراب   مت تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حيث مت استبدال عبـارة           )ط(  
  . العقلي بدالً من اجلنون وعبارة األمراض النفسية بدل األمراض العقلية

  امتةاخل    
 إىل اللجنة فإهنـا تؤكـد علـى          املوحد ن مصر إذ ترفع هذا التقرير     إوىف النهاية ف    -٤٨٧

اء مع اللجنة وكذلك استعدادها للرد علـى كافـة          استعدادها التام على استمرار احلوار البنَّ     
سارات املبداة من السادة اخلرباء أعضاء اللجنة، كما ترجو يف ذات الوقت للجنة كل              االستف

  .النجاح والتوفيق يف أداء رسالتها الغالية على البشرية مجعاء
        


