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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة اخلامسة واألربعون

      ٢٠١٠فرباير / شباط٥ –يناير / كانون الثاين١٨
ردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف            

  عالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والساب
  

  *مصر    
  

  ):١(السؤال رقم     
ــة        -   متــت اإلشــارة إىل مــشاركة اجملتمــع املــدين وأســلوب التعــاون مــع اجلمعيــات األهلي

) ٣ وملحـق رقـم      ٢ملحـق رقـم     (وبالتفصيل مردود عليـه يف املالحـق املرفقـة بـالتقرير            
كوميـة واجلمعيـات األهليـة الـيت شـاركت يف      وفيهما ما يوضح بيانا باملنظمات غري احل     

إعداد التقرير وصورة من توقيعاهتم باإلضافة إىل أنه مت إرسال التقرير بعد االنتهاء منـه               
للجمعيات غري احلكوميـة الـيت شـاركت يف االجتماعـات ووصـلت لنـا ردود مكتوبـة                  

  .من بعض اجلمعيات األهلية وقد أخذت يف االعتبار
علمـا بـأن مثـل هـذه التقـارير          ) الـوزارات املعنيـة   ( إىل السادة الـوزراء      مت إرسال التقرير    -  

تعرض على الربملان إال أنه تتم اإلشارة إليها يف املداوالت الربملانية ذات الصلة بـأي                ال
  .من مواد االتفاقية

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  ):٢(السؤال رقم     
امـة واإلحـصاء    بالنسبة للتعاون بني اجمللس القومي للمرأة واجلهـاز املركـزي للتعبئـة الع              

  :ومركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء فقد مت ما يلي
ــوع االجتمــاعي لكــل مــن        - ١ ــاس الن ــد املفــاهيم واألفكــار واملؤشــرات اخلاصــة بقي توحي

  .املستخدمني واملعاهد اإلحصائية الدولية
مت تعــــديل تــــصميم حمتــــوى املــــسح اخلــــاص بــــسوق العمــــل واســــتطالعات الــــرأي   - ٢
ــع        وا ــات م ــل البيان ــستخدمة يف مجــع وحتلي ــستندات امل ــن امل ــا م ــة وغريه الســتطالعات التعددي

  .تصنيف هذه البيانات وحتديد حجم وطبيعة الفجوة النوعية وأمهيتها
دعم قدرات جامعي البيانات وتوجيههم واحلفاظ على قنـوات اتـصال مفتوحـة بينـهم                 - ٣

  . ومشاكلهم اجلديدةوبني مستخدمي البيانات للتعرف على احتياجاهتم
ــشروع     - ٤ ــى م ــس عل ــام اجملل ــق اإلحــصاءات      ”ق ــسني عــن طري ــني اجلن ــساواة ب ــاس امل قي

وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  مــن خــالل التعــاون بــني اجمللــس القــومي للمــرأة    “ املــصنفة
ويهدف املشروع إىل إدماج منظور النوع االجتماعي يف اإلحصائيات القوميـة وتعزيـز             . للمرأة
 واضعي اإلحـصائيات هبـدف حتـديث قاعـدة البيانـات اخلاصـة بـالنوع االجتمـاعي بـصفة                    قدرة

مــستمرة، وملــساعدة مــستخدمي البيانــات وصــانعي القــرار يف حتديــد حجــم املــشكلة وحتديــد    
أولويات اإلجـراءات الـيت يـتم اختاذهـا مـن خـالل وضـع مؤشـرات حمليـة ودوليـة لكافـة أنـواع                         

  . قياس البيانات اجلديدةالفجوات النوعية واستخدامها يف
ــاالت         -   ــساواة يف جمـــ ــاس املـــ ــة لقيـــ ــري منطيـــ ــدة غـــ ــرات جديـــ ــتحداث مؤشـــ مت اســـ

هبدف رصد املكاسب اليت تعـود علـى        ) احلياة السياسية والعامة  /العمل/الصحة/التعليم(
  .النساء

  ):مثال(
  :وهو مؤشر حيسب كالتايل: مؤشر التكافؤ يف التعليم االبتدائي  

  ١٠٠ X  لإلناثنسبة القيد الصايف  
  نسبة القيد الصايف للذكور

  :وتعرف نسبة القيد الصايف كالتايل  
  ١٠٠ X عـــدد اإلناث أو الذكــــور مبرحلة تعليــــمية معينـــــة

   أو الذكور يف الفئة العمرية هلذه املرحلةعدد اإلناث
  : هو٢٠٠٧وبتطبيق هذه املعادلة وجد أن مؤشر التكافؤ لعام   
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ــة، و   للم٠,٩٩  -   ــة االبتدائي ــاث، و   ١,٠٣رحل ــصاحل اإلن ــة ل ــة اإلعدادي  ١,٠٦ للمرحل
وهــذه املؤشــرات خمتلفــة عمــا نــصل إليــه باســتعمال . للمرحلــة الثانويــة لــصاحل اإلنــاث

املؤشر التقليدي أو الفجوة النوعية، وثبت أن مؤشر التكافؤ هو أكثر دقـة فهـو يقـيس             
  .التمييز فعال

  ):٣(السؤال رقم     
تحفظ عــن املــادة التاســعة كمــا هــو موضــح يف التقريــر، ووفقــا للمقتــضيات مت رفــع الــ  

. الدستورية يف مـصر، جـاري اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة سـعيا لرفـع الـتحفظ عـن املـادة الثانيـة                       
وتشمل تلك اإلجراءات استطالع رأي الـوزارات املعنيـة وكـذلك املؤسـسات الدينيـة، وذلـك           

 فرفــع الــتحفظ عنــها مؤجــل كمــا مت ١٦ن، أمــا املــادة هبــدف اختــاذ قــرار وشــيك يف هــذا الــشأ
  ). من النسخة العربية١٠٨الصفحة (إيضاحه يف التقرير 

  ):٤(السؤال رقم     
 مـن   ٢٦ إىل رقـم     ٢١الـسادس والـسابع يف الـصفحات مـن رقـم            تناول التقرير املدمج      
 الـسابق ومت  ردود مـصر علـى املالحظـات اخلتاميـة علـى تقريـر مـصر       ) النـسخة العربيـة   (التقرير  

ــه هبــا مــن خــالل         ــة ومؤســسات اجملتمــع املــدين واجملتمــع كل ــات املعني ــوزارات واهليئ إحاطــة ال
األنــشطة العديــدة الــيت يقــوم هبــا اجمللــس القــومي للمــرأة ســواء مــؤمترات أو نــدوات أو تعــديل   

  .قوانني وإجراءات وقرارات وزارية أو من خالل وسائل اإلعالم املختلفة
  :)٥(السؤال رقم     

حبــسب الدســتور املــصري، تعتــرب االتفاقيــة قانونــا تلتــزم بــه احملــاكم ويــتم االستــشهاد      
 كجـزء مـن   ١٩٨١باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أمـام احملـاكم منـذ عـام         

ويثريها كاتفاقية احملامون واملنظمـات غـري احلكوميـة يف مجيـع            . القانون املصري وليس كاتفاقية   
  . ذات الصلةأنشطتهم

  ):٦(السؤال رقم     
تتبىن مصر تعريف األمـم املتحـدة للتمييـز ضـد املـرأة وحيظـر الدسـتور املـصري التمييـز                

املباشر وغري املباشر ضد املرأة وهو ما يعترب دجما للتعريف يف الدستور الـذي هـو الـسند جلميـع            
  .القوانني
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  ):٧(السؤال رقم     
ــران  بلــغ عــدد إمجــايل الــشكاوى الــذي ت    -   ــه /لقاهــا املكتــب منــذ إنــشائه حــىت حزي يوني

شكوى ختـص   ) ثالثة ومخسون ألفا وسبعة وتسعون     (٥٣ ٠٩٧ ما يقرب من     ٢٠٠٩
ــشكاوي        ــوع ال ــع احملافظــات، وتتن ــشرة جبمي ــه املنت ــاهرة وفروع ــسي بالق ــب الرئي املكت

تنفيــذ /عنــف/الــضمان االجتمــاعي/شــكاوي عمــل/الــواردة مــا بــني أحــوال شخــصية  
يـتم رفـع الـشكاوى إىل       … دعـاوى جنائيـة   /دعـاوى مدنيـة   /اجتماعيةتأمينات  /أحكام

 يف املائـة مـن   ٥٠اجلهات املعنية وفقا الختصاص كل جهة وقد مت حل مـا يقـرب مـن         
  .عدد الشكاوى حىت اآلن

 بنـد  ٣٢ و ٣١بالنسبة للجزء الثاين من السؤال فباإلضـافة إىل مـا ذكـر يف الـصفحتني              -  
، هنــاك العديــد مــن اجلمعيــات األهليــة ومكاتــب  )يــةالنــسخة العرب( مــن التقريــر ٣/٢

شـــؤون األســـرة التابعـــة لـــوزارة التـــضامن االجتمـــاعي ووحـــدات تكـــافؤ الفـــرص يف 
الوزارات وجلان املرأة يف النقابات املهنيـة والعماليـة تقـوم بالتـصدي ألي شـكوى مـن                  

  .التمييز ضد املرأة
  ):٨(السؤال رقم     

 اخلطــة القوميــة للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  مت إدمــاج جــزء مــن االســتراتيجية يف   
 والـــيت مت تــضمني النـــوع  ٢٠١٢-٢٠٠٧ وإدمــاج بــاقي أجزائهـــا يف خطــة    ٢٠٠٧-٢٠٠٢

يــتم متابعــة التنفيــذ بواســطة آليــات مثــل الــوزارات واجمللــس القــومي للمــرأة  . االجتمــاعي فيهــا
لومات من أرض الواقـع احمللـي       وألول مرة يف مصر يتم تطوير عملية املتابعة من خالل مجع املع           

للمحافظـات ولــيس عـن طريــق التقـارير فقــط ويــتم رفـع النتــائج النهائيـة للمتابعــة والتقيــيم إىل      
  .رئيس احلكومة

  ):٩(السؤال رقم     
؛ وجتـدر   )النـسخة العربيـة   ( منه   ١٥ و   ١٤تطرق التقرير إىل هذه النقطة يف الصفحتني          

  .وسوف يتم توزيعهاإلشارة هنا إىل وجود كتيب مت إعداده 
  ):١٠(السؤال رقم     

ــالتقرير أن هــذه األنــشطة مــستمرة كمــا أهنــا مــذكورة حتــت عنــوان        اجلهــود ”جــاء ب
  .يف كل مادة من املواد اليت مت السؤال عنها“ املبذولة
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  ):١١(السؤال رقم     
أن التفاصــيل ) النــسخة العربيــة( مــن التقريــر ١٨نزيـد علــى مــا جــاء يف الــصفحة رقـم     

ــشتها يف        املطل ــتم مناق ــيت ي ــي ال ــشروع الرصــد اإلعالم ــارير م ــل تق ــارير مث ــة موجــودة يف تق وب
ــة        ــرأة يف كاف ــضم املنظمــات املــسؤولة عــن اإلعــالم مــن أجــل حتــسني صــورة امل اجتماعــات ت

ووحدة الرصد اإلعالمي تتكون من مسؤول رئيسي يعاونه ضـابط اتـصال            . الوسائل اإلعالمية 
 مــن اإلذاعــة والتلفزيــون والــصحافة وهنــاك جلنــة تيــسريية   املــشروع وجمموعــة مــن اإلعالمــيني 

وحـدة الرصـد اإلعالمـي موجـودة يف اهليكـل      . للمشروع برئاسة األمني العـام وجمموعـة خـرباء        
ــد انتــهاء          ــشروع احلــايل، وعن ــن امل ــستكمل اآلن م ــدودة ت ــة حم ــا موازن ــس وهل اإلداري للمجل

املــة ضــمن موازنــة اجمللــس مثلــها مثــل املــشروع ســوف تتحمــل الدولــة املوازنــة الالزمــة هلــا ك 
  .إدارات اجمللس األخرى

  ):١٢(السؤال رقم     
توجد قوانني عقوبات لالغتصاب والتحرش مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل إذا مـا قـدمت                     -  

املرأة بالغا رمسيا تصل املـرأة إىل العدالـة مثلـها مثـل الرجـل حبكـم الدسـتور والقـوانني                     
  . النسخة العربية)١١١انظر التقرير الصفحة (

 صـدر احلكـم علـى املتـهم         ٢٠٠٨ويف إحدى القضايا اليت نظرهتا إحدى احملـاكم عـام             -  
 دوالر ٩٠٠بـــالتحرش اجلنـــسي بـــاحلبس ثـــالث ســـنوات وتعـــويض مؤقـــت يعـــادل   

  .أمريكي
  ):١٣(السؤال رقم     

ــات         -   ــن اجلمعي ــدد م ــة ولع ــة للحكوم ــضافة ضــحايا العنــف تابع ــواء الست ــاك دور إي هن
وتقـدم  . ية، كما أن بعض اجلمعيات األهلية هلا خط ساخن وخطوط للمـساعدة           األهل

استشارات وخدمات للنـساء ضـحايا العنـف، كمـا تـستقبل املستـشفيات والوحـدات                
  .الصحية ضحايا العنف سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية

وأيـضا  … العامةيتم عقد الندوات واللقاءات والربامج التدريبية لرفع الوعي والتوعية            -  
  .لتنمية مهارات العاملني يف هذا اجملال

مت احلصول على إحصاءات من وزارة الداخلية املصرية حيث بلغت خـالل الفتـرة مـن           -  
 - اعتـداء جـسيم      -قتل عمد   ( شكوى ما بني     ٣ ٥٨٤،  ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٢عام  

  التوقيـع - إجهـاض  - حريـق  - سرقة بـاإلكراه  - اغتصاب  - هتك عرض    -خطف  
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وهذه األعداد ال متثل الواقع الفعلي حيث أن الغالبية العظمـى مـن           ) على مستند بالقوة  
  .النساء ال تفصحن عنها

  .من النسخة العربية) ١١٤ إىل ١١١انظر التقرير الصفحات (طموح هناك مشروع   -  
  ):١٤(السؤال رقم     

  .رير من النسخة العربية بالتق١١٣ و ١١٢برجاء الرجوع إىل الصفحتني   -  
 لــسنة ١٢٦صــدر قــانون لتجــرمي اخلتــان حيــث تــنص املــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم    -  

 على جتـرمي ختـان اإلنـاث ويـتم حـبس الطبيـب أو املمرضـة أو املمـارس إذا مت                      ٢٠٠٨
  .اإلبالغ عنهم

فيما يتعلق بتأثري احلملة القومية خلتان اإلنـاث فهنـاك العديـد مـن األنـشطة اجلـادة الـيت               -  
الذي قام على تكوين جمموعـات ضـغط        … ا اجمللس القومي للطفولة واألمومة    يقوم هب 

ــة احملليــة   ــادات الطبيعي ــادات شــبابية (مــن القي ــاء -قي ــان )  رجــال ديــن- أطب ضــد خت
 بــاجمللس القــومي للطفولــة واألمومــة مــن أجــل محايــة  ةاإلنــاث واســتحداث خــط جنــد 

الن عـدد مـن القـرى خاليـة         األطفال من كافة أشكال العنف ونتيجـة لـذلك أنـه مت إعـ             
من ختان اإلناث ومت تكوين رأي عام معارض ملمارسة ختان اإلنـاث وهنـاك ضـرورة               

  .الستمرار هذه احلمالت حىت يتم القضاء على هذه الظاهرة
  ):١٥(السؤال رقم     

. حىت اآلن مل يتم تقييم احلجـم الفعلـي لالجتـار بالنـساء تقييمـا دقيقـا ألسـباب متنوعـة                      -  
 إحصاءات ميكن االعتداد هبـا تقـوم هبـا منظمـات غـري حكوميـة وأحبـاث يف                   وال توجد 

ــاحثني           ــني الب ــئلة ب ــن األس ــد م ــثري العدي ــع ت ــن اجملتم ــات م ــى عين ــز البحــوث عل مراك
  .املختلفني

ــوانني         -   ــاك ق ــة وهن ــه جرمي ــى أن ــا عل ــشر عموم ــانون املــصري إىل االجتــار بالب وينظــر الق
 لــسنة ٣٧١ والقــانون رقــم ١٩٧٦ لــسنة ١٠٣القــانون رقــم (ملواجهــة هــذه الظــاهرة 

إال أن هناك بعض الثغرات، ولذلك قد مت االنتهاء من إعداد مـشروع قـانون               ) ١٩٥٦
م خـاص بـاملرأة والطفلـة، سـوف يعـرض           شامل ملكافحـة االجتـار بالبـشر وبـه جـزء هـا            

  .على الربملان يف الدورة القادمة
واجمللــس ..  وزارة مــن الــوزارات املعنيــة١٢مت تــشكيل اللجنــة الوطنيــة التنــسيقية مــن    -  

القومي للمـرأة واجمللـس القـومي حلقـوق اإلنـسان واجمللـس القـومي للطفولـة واألمومـة                   
تص بصياغة خطـة عمـل قوميـة للتـصدي لقـضية         واملخابرات العامة والنيابة العامة، وخت    
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االجتــار بــاألفراد وتقــدمي املقترحــات والتوصــيات هبــذا اخلــصوص جمللــس الــوزراء مــن     
ــة الناشــئة عــن أحكــام       ــذ مــصر اللتزاماهتــا الدولي ــابع تنفي ــة، وتت خــالل وزارة اخلارجي

. يـه بروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال واملعاقبـة عل               
أما بالنسبة للموارد املالية املخصـصة للجنـة فـإن أنـشطة اللجنـة يـتم إدماجهـا ومتويلـها          

  )).د(ملحق رقم (من قبل كل جهة وفقا الختصاصها 
  ):١٦(السؤال رقم     

ال توجد إحصاءات عن عدد السيدات الاليت يعملـن بالـدعارة حيـث أهنـا نـشاط غـري                     -  
بــل هنــاك عــدد مــن التقــارير  … خــرىمبــاح علــى خــالل مــا هــو موجــود يف دول أ  

  .واألحباث اليت جتريها منظمات حكومية وغري حكومية ال يعتد هبا
ما زال مشروع اجمللس حتت الدراسة يف اللجان القانونيـة، وهـو يطالـب بتعـديل مـادة                    -  

ــسبة للمــرأة        ــة واحــدة بالن ــا لتكــون العقوب ــات يف جــرائم الزن ــانون العقوب ــواد ق مــن م
  .يعة اإلسالمية اليت تساوي يف العقوبة بني اجلنسني شرعاوالرجل طبقا للشر

يف ضوء تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحـة ومنـع االجتـار يف األفـراد يـتم حاليـا                     -  
  .تدريب وتوعية األفراد املعنيني باألجهزة املختصة مبكافحة االجتار باألفراد

  ):١٧(السؤال رقم     
 بـــشأن جملـــس الـــشعب يف ضـــوء التعـــديل  ٢٠٠٩  لـــسنة١٤٩صـــدر القـــانون رقـــم   -  

 اخلاصة بتمكني املرأة مـن املـشاركة الـسياسية حيـث            ٦٢للمادة  ) ٢٠٠٧(الدستوري  
 ٦٤ دائــرة انتخابيــة يقتــصر الترشــيح فيهــا علــى املــرأة وهــو مــا يــضمن    ٣٢مت إضــافة 

دوائر مقعدا على األقل للمرأة، هذا باإلضافة إىل متكني املـرأة مـن الترشـيح يف بـاقي الـ                  
  ).٢٠١٠( دائرة وسيتم تطبيقه يف أول انتخابات برملانية قادمة ٢٢٢وعددها 

الـصفحتان  ) ٤امللحـق رقـم     (تتحقق املـساواة الكاملـة للمـرأة بـنص الدسـتور املـصري                -  
  .بالتقرير وال يوجد متييز ضدها) النسخة العربية( من ١/ب/٧ بند ٤٥ و ٤٤

تويات احلكوميـة والقـضائية واألكادمييـة فـال يوجـد           بالنسبة لتمثيل املـرأة يف كافـة املـس          -  
قيود أو متييز ضد املرأة يف هذه اجملاالت وتقوم املرأة بشغل املناصـب يف هـذه اجملـاالت             

  ).انظر التقرير يف اجملاالت املختلفة واملواد ذات الصلة(
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  ):١٨(السؤال رقم     
تجابة لقـرار جامعـة الـدول       هذا األمر الذي يتعلق باألطفال من أب فلسطيين، وهو اس           -  

ــم   ــة رق ــسنة ١٥٤٧العربي ــضاء      ١٩٥٩ ل ــدول األع ــنح ال ــدم م ــى ع ــنص عل ــذي ي  وال
جنسيتها للفلسطينيني حفاظا على الكيان واهلويـة الفلـسطينية حـىت ال تـذوب اجلنـسية                
الفلسطينية يف خمتلف الدول وقد تندثر متاما مبرور الزمن، ولكن هناك حاالت مت فيهـا               

  . األم املصرية من أب فلسطيين لظروف إنسانية حمددةفعال منح أوالد
  ):١٩(السؤال رقم     

 يف املائـة    ٨٦,٢ بلغت نسبة القيد الصايف لإلنـاث يف التعلـيم االبتـدائي             ٢٠٠٧يف عام     -  
 ٧١,٦ ذكور، ويف التعليم اإلعدادي بلغت نـسبة القيـد الـصايف لإلنـاث              ٨٦,٧مقابل  

القيد الصايف للمرحلة الثانوية ومـا يف مـستواها          وبلغت نسبة    ٦٩,٣يف املائة وللذكور    
  . يف املائة٤٥,١ يف املائة وللذكور ٤٧,٩لإلناث 

  . من النسخة العربية١٠ املادة ٥٥نشري إىل ما جاء بالتقرير الصفحة   -  
ال يوجـد متييــز بــني املــصريني وغــري املـصريني وال بــني األقليــات فــال يوجــد أقليــات يف     -  

يون حىت من هلم جذور غري مـصرية قـدموا إىل مـصر يف أزمنـة                مصر فكلنا سكان أصل   
  .سابقة هم وأجياهلم املتعاقبة مصريون هلم كل حقوق املواطنة

  ):٢٠(السؤال رقم     
األسباب الرئيسية حول التسرب هي أسباب اقتصادية وأحيانا ترجـع إىل عـدم وجـود                 -  

بعيــدة بــني احلقــول يف مــدارس علــى مــسافة قريبــة وتــضطر الفتــاة للــسري إىل مــسافات 
  .الريف مما ال يتوافق مع التقاليد يف بعض اجملتمعات الريفية وليس مجيعها

  )النسخة العربية(و من التقرير /١٠ بند ٦١الرد موجود يف الصفحة   -  
  ):٢١(السؤال رقم     

،  ١/أ/١١/١، حتت بنـد     ٩٨برجاء الرجوع إىل التفاصيل الواردة يف التقرير، الصفحة           -  
  ).النسخة العربية (٧ املادة رقم ١/ب/٧ بند ٤٥، ٤٤فحتان والص

، حــول وحــدات تكــافؤ )النــسخة العربيــة (١٧نزيــد علــى مــا ورد بــالتقرير، الــصفحة   -  
الفرص أن وحدات تكافؤ الفرص تتبـع مكاتـب الـوزراء مباشـرة ويتركـز نـشاط هـذه            

 ضــد املــرأة يف الوحــدات علــى القــضايا الــيت ختــص املــرأة العاملــة وتتــصدى ألي متييــز  
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مكان العمل وتسعى للعمل على مسامهة املرأة يف كافـة مراحـل صـنع القـرار وتـضمن                  
  .حصوهلا على حقوقها الدستورية كاملة يف جمال العمل

  ):٢٢(السؤال رقم     
 الـذي   ٢٠٠٣ لـسنة    ١٢تقوم وزارة القوى العاملة واهلجرة بتطبيق قانون العمـل رقـم              -  

  .مرأة واألم العاملة والذي يؤكد مبدأ املساواة بني العاملنيميثل احلماية التشريعية لل
تتابع وزارة القوى العاملة تنفيذ سياسات تطـوير اخلـدمات الـيت مـن شـأهنا تيـسري أداء                    -  

  .املرأة ألدوارها املتعددة
يــتم حاليــا إعــداد مــسودة تــشريع قــانون يقــنن أوضــاع العــاملني بالقطــاع غــري املــنظم     -  

  .أة فيه أكثر من نصف عدد العاملنيوالذي متثل املر
  ):٢٣(السؤال رقم     

مــصر مــن أقــل الــدول انتــشارا ملــرض اإليــدز وإن نــسبة انتــشار املــرض بــني جممــوع        -  
مت إدراج مـرض اإليـدز يف مقـررات الدراســة يف    .  يف املائـة ٠,٠٣الـسكان مل يتجـاوز   

ررات خاصــة مبعاهــد املــدارس اإلعداديــة والثانويــة وبالكليــات اجلامعيــة املختــصة ومقــ 
  .وكليات اخلدمة االجتماعية

يشمل الربنامج الوطين املـصري ملكافحـة انتـشار مـرض اإليـدز تنميـة الـوعي الـصحي                     -  
لدى املواطنني بصفة عامة وعلى األخص لدى فئات الشباب واملرأة ومقـدمي اخلدمـة              

ع رعايــة الــصحية ومكافحــة األمــراض اجلنــسية املنقولــة ومراقبــة عمليــات نقــل الــدم مــ
  .ودعم الشرائح االجتماعية األكثر تعرضا للمرض

  ):٢٤(السؤال رقم     
حتسنت اخلدمات الصحية يف مصر بصورة واضحة مـن حيـث إمكانيـة احلـصول علـى            -  

ــة مــن      ــة الــصحية الريفي ــها فــزاد عــدد وحــدات الرعاي  وحــدة ٣ ٢٠٥اخلدمــة ونوعيت
ــام  ــحية عـ ــام  ٣ ٨٥١ إىل ٢٠٠٠صـ ــحية عـ ــدة صـ ــال الـــصحة ، ويف ٢٠٠٩ وحـ جمـ

 عــام ٧ ١٧١النفــسية مت زيــادة عــدد األســرة يف مستــشفيات الــصحة النفــسية مــن        
، كمـا مت زيـادة عـدد وحـدات الـصحة النفـسية مــن       ٢٠٠٥ عـام  ٨ ١٨٢ إىل ٢٠٠٠

، ويف جمـــال الـــصحة اإلجنابيـــة ٢٠٠٥ وحـــدة عـــام ١٦ إىل ٢٠٠٠ وحـــدة عـــام ١٢
 إىل ٢٠٠٠ حـي عـام     لكـل مائـة ألـف مولـود        ٨٤اخنفض معدل وفيات األمهات مـن       

  .٢٠٠٨ لكل مائة ألف مولود حي عام ٥٥
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  ):٢٥(السؤال رقم     
النــسخة   (١٤ و ١٢ املــادتني رقمــي  ٩٢ و ٨٤نزيــد علــى مــا جــاء يف الــصفحتني       -  

جمـالس شـعبية    (أن املرأة الريفية متثل جمتمع القرية يف العديد من جمـالس القريـة              ) العربية
  ).وجمالس حملية

  :)٢٦(السؤال رقم     
ــأمني      -   ــا يف نظـــم معاشـــات الـــضمان االجتمـــاعي والتـ ــة متامـ حقـــوق املـــسنات حمفوظـ

االجتماعي الذي يقدم مزايا عديدة يف حالة التقاعد والعجز وهلن نفس احلقوق كـأي              
  .مواطن بل هناك ميزات

هناك دور للمسنات معدة وجمهزة إلقامة السيدات املسنات يتوفر فيها أسـلوب احليـاة                -  
  .قدم رعاية صحية ونفسية وثقافية وتروحييةالكرمية وت

هناك أندية للمسنني وهي مبثابة مراكز رعاية يتم من خالهلـا تقـدمي اخلـدمات املختلفـة            -  
 وحــدات - جلــيس املــسن -مكتــب خدمــة املــسنني (لكبــار الــسن باألنديــة ومبنــازهلم 

 بـشأن  ١٩٨٢ لـسنة    ٤٩ مـن القـانون رقـم        ١٠كما تنص املادة رقم     ) العالج الطبيعي 
 يف املائـة مـن جممـوع عـدد العـاملني      ٥على تعيني نسبة   ) إناث وذكور (تأهيل املعوقني   

ــام        ــة والقطــاع الع ــات العام ــة واهليئ بكــل وحــدة مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري للدول
  ).ملحق رقم هـ(

بالنسبة خلدم املنازل األجانب فإن هلم حقوقهم وتتابعهم سفارات دوهلم متابعة دقيقـة               -  
  .د من ذلكللتأك

  ):٢٨ و ٢٧(السؤاالن     
ــادة      -   ــى امل ــصر عل ــسؤالني      ١٦حتفظــت م ــر عناصــر ال ــشمل أكث ــيت ت ــة، ال ــن االتفاقي  م

  ).النسخة العربية (١٦ املادة ١٠٨لألسباب اليت أوردها التقرير يف الصفحة 
بالنسبة للمرياث فهو يتم يف مصر حبسب الشريعة اإلسـالمية وهـو أمـر حمـسوم ولكـل                    -  

وللنـساء حـق اإلرث   .. التركـة حبـسب درجـة القرابـة للمتـويف       يب حمدد من    وارث نص 
وخيتلف النصيب حبسب درجة القرابة، وال يوجد متييز ضد املرأة فهـي قـد تـرث مثـل                  
الرجل وأحيانا أكثر مـن الرجـل وأحيانـا أخـرى تـرث اإلنـاث وال يـرث الـذكور ويف                     

 على األخ، فهـي مـثال هلـا         حالة األخوة ترث اإلناث نصف الذكور، مقابل حقوق هلا        
  .حق احلصول على نفقة من األخ حبكم القانون إذا كانت يف حاجة إليها
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بالنسبة للنقطة اخلاصة بتعدد الزوجـات مـا زال اجلـدل دائـرا بـني فقهـاء الـدين ففريـق                       -  
يفسر اآليات القرآنية بأهنا تسمح بالتعدد وفريق يفسرها أهنا مشروطة وليـست عامـة،        

وحـىت  …  إىل التمعن، ففيها ما يـشري إىل أهنـا ال تؤيـد التعـدد بـل متنعـه          والبعض يدعو 
  .اآلن مل حيسم القانون هذه املشكلة

  ):٢٩(السؤال رقم     
  .فيما يتعلق بانضمام مصر إىل الربوتوكول االختياري  

  .)النسخة العربية( من التقرير ٢٦برجاء الرجوع إىل ما جاء يف الصفحة   -  
  .سة حول انضمام مصر إىل الربوتوكول االختياريُتجرى حاليا درا  -  

  


