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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

ل الـدورة يف دورتـه      الفريق العامل ملا قب   اليت اعتمدها   قائمة القضايا       
 فيما يتصل بالنظر يف     )٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤-٢١(احلادية واخلمسني   

التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع ملـصر             
)E/C.12/EGY/2-4(  

  معلومات عامة  -أوالً  
نظراً إىل أن الصكوك الدولية تكتسب، بعد نشرها يف اجلريدة الرمسية، قوة القـانون     -١

الداخلي، ُيرجى بيان ما إذا كانت مجيع احلقوق املُدرجة يف العهد ميكن االحتجاج هبا أمـام                
علـى   هلذه األخرية أن تطبقها مباشرةً، مع إيـراد أمثلـة            احملاكم املصرية وما إذا كان ممكناً     

  .قرارات أساسية يف هذا اجملال
 الوقـت الـراهن يف    وُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف           -٢

  .التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد
وُيرجى تقدمي معلومات عن عملية تسجيل منظمات اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك                -٣

اليت يوجد مقرها يف اخلارج، وعن شروط حصول منظمات اجملتمع املـدين علـى              املنظمات  
،  باملوضوعذي الصلة حالة مشروع القانون وُيرجى كذلك تقدمي معلومات عن. متويل أجنيب 

  .الذي ينظر فيه يف الوقت الراهن جملس الشورى
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  )٥-١املواد ( القضايا املتعلقة باألحكام العامة للعهد  -ثانياً  

  املوارد القصوى املتاحة -١، الفقرة ٢املادة     
معلومـات  الدميقراطي الذي تشهده الدولة الطرف، ُيرجى تقـدمي         االنتقال  يف سياق     -٤

اختذته الدولة الطرف من تدابري قانونية وهيكلية فعالة، وغري ذلك من التدابري ذات الصلة،               عما
  .ملكافحة الفساد ومقاضاة املتواطئني يف هذه املمارسات ومعاجلة مشكلة اإلثراء غري املشروع

ويات وُيرجى تقدمي معلومات إحصائية حمدَّثة للفترة املشمولة بالتقرير تـبني مـست             -٥
اإلنفاق العام، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، يف خمتلف القطاعـات ذات الـصلة                

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  عدم التمييز -٢، الفقرة ٢املادة     
من احلماية  نطاق   من دستور مصر اجلديد، ُيرجى توضيح        ٣٣يف ضوء أحكام املادة       -٦

، ومستوى احلماية املكفولة لغري املواطنني، وما إذا كانت أسس          ا هذه املادة   اليت توفره  التمييز
وُيرجى أيضاً بيان ما إذا كانت تـشريعات الدولـة الطـرف            . التمييز احملظورة شاملة أم ال    

  .تتضمن أحكاماً تتعلق بالتمييز غري املباشر
شخاص ذوي اإلعاقة، وُيرجى بيان التدابري اليت اُتخذت ملكافحة ومنع التمييز ضد األ  -٧
ويرجى كذلك  . سيما فيما يتعلق باحلق يف التعليم والعمل والسكن واملساعدة االجتماعية          ال

لألشـخاص  " الترتيبات التيسريية املعقولة  "د هبا مفهوم    تقدمي معلومات عن الكيفية اليت ُيجسَّ     
  .العملحاب أصذوي اإلعاقة يف تشريع الدولة الطرف، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتزامات 

  املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء -٣املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات عن أثر التدابري املتخذة لزيادة متثيل املرأة يف مناصب اختـاذ                 -٨

  .القرار، ال سيما يف اجلهاز القضائي، وجملس الشورى، وجملس الشعب
ات املقدمة من اجمللـس القـومي   وُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة بشأن متابعة املقترح    -٩

للمرأة بتعديل قانون العقوبات هبدف جترمي التحرش اجلنسي يف مكان العمل، والقضاء علـى         
التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالزنا، واحلد من سلطات القضاة يف إصدار أحكـام متـساهلة                

ثري الـربامج   وعالوة على ذلك، ُيرجى اإلفادة عن تأ      . حاالت االغتصاب وهتك العرض    يف
املرأة وحتريرها  النهوض ب الرامية إىل حماربة العادات والتقاليد االجتماعية السلبية السائدة، وإىل          

وُيرجى، بشكل خاص، بيان التدابري اليت اُتخذت ملكافحة أعمال العنف اجلنـسي            . اقتصادياً
  .ة يف املظاهراتواجلنساين ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف الذي يرمي إىل منعها من املشارك
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اليت مشلـت أشخاصـاً     ،  ُوجدتوُيرجى تقدمي معلومات عن عدد احملاكمات، إن          -١٠
. عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وما أسفرت عنه تلك احملاكمـات          عن  مسؤولني  

وباإلضافة إىل ذلك، ُيرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ الربنـامج القـومي                
  ".القرى اخلالية من اخلتان"شويه األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك مشاريع ملكافحة ت

  )١٥-٦املواد (القضايا املتعلقة بأحكام بعينها من العهد   -ثالثاً  

  احلق يف العمل -٦املادة     
، عن معـدل البطالـة      ٢٠٠٦ُيرجى تقدمي معلومات سنوية حمدَّثة، اعتباراً من عام           -١١

 وتقدمي معلومات عن البطالة والعمالة يف السنوات األخرية ُمصنَّفة حبـسب            ومعدل العمالة، 
عدم التفرغ، والعمل يف القطاع اخلاص أو العام، واجلنس، والعمر،          /العمل على أساس التفرغ   

ـ النتائج اليت   وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن      . واإلقامة يف املدن أو الريف      اجمللـس   احققه
 .٢٠٠٣د البشرية، وبرنامج التوظيف الذي أنشئ مبوجب قانون العمل لـسنة      األعلى لتنمية املوار  

بني املؤسـسات الـيت   ووباإلضافة إىل ذلك، ما هي االستراتيجيات املشتركة بني القطاعات      
  اعُتمدت ملكافحة البطالة بني الشباب، وال سيما النساء؟

  احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية -٧املادة     
رجى تقدمي بيانات حمدَّثة عن العمالة يف االقتصاد غري الرمسي، مبا يف ذلك معلومات              ُي  -١٢

 الدميغرافية، والصناعة، وساعات العمل، ودخل فئات العمـل         -عن اخلصائص االجتماعية    
وُيرجى بيان التدابري املُنفذة لضمان حصول العاملني يف االقتصاد غـري الرمسـي،              . املختلفة

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات .  على اخلدمات األساسية واحلماية االجتماعية    سيما النساء،  وال
  .عن التدابري املُتخذة ملساعدة العمال على اخلروج من االقتصاد غري الرمسي

وبعد إقرار الدستور اجلديد، ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن الوضع الـراهن مـن               -١٣
لومات عن املقترحات اليت ينظـر فيهـا جملـس          حيث احلد األدىن لألجور، مبا يف ذلك مع       

وباإلضافة إىل ذلك، ُيرجى توضيح كيف تنفّذ الدولة الطرف لوائح احلـد            . اًالشورى حالي 
  .وُيرجى أيضاً توضيح كيفية محاية أجور العمال من التضخم. األدىن لألجور

ت يف األجور بني    وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن اإلجراء املُتخذ ملعاجلة التفاو           -١٤
  .الرجال والنساء يف القطاع اخلاص
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  احلقوق النقابية -٨املادة     
ُيرجى توضيح الظروف اليت تفرض فيها قوانني الدولة الطرف، مبا يف ذلك قـانون                -١٥

، )١٩٢املـادة    (١٩٧٦، وقانون العمـل لـسنة       )مكرراً ١٢٤ و ١٢٤املادتان  (العقوبات  
جنائية يف حالة الدعوة لإلضرابات أو املشاركة فيهـا،         ، عقوبات   ٢٠١١ لسنة   ٣٤والقانون  

. مع بيان كيف تتسق هذه األحكام مع احلق يف اإلضراب على النحو الذي يكفلـه العهـد                
وباإلضافة إىل ذلك، ُيرجى التعليق على التقارير اليت تفيد بأن عدداً من العمـال خـضعوا                

  .كرية، بسبب تنظيمهم إضراباتإلجراءات تأديبية وحتقيقات جنائية، بل وحماكمات عس
 من الدستور، اليت تسمح بإنشاء نقابة مهنيـة         ٥٣وُيرجى بيان كيف تتوافق املادة        -١٦

واحدة فقط لكل مهنة، مع حق كل شخص يف إنشاء نقابات أو االنضمام إىل نقابات مـن                 
ة تنظـيم   وباإلضافة إىل ذلك، ُيرجى بيان كيفي     . اختياره على النحو املنصوص عليه يف العهد      

عملية املفاوضة اجلماعية، مبا يف ذلك القيود املفروضة على هذا احلق، مع تسليط الضوء على               
  .الضمانات القائمة اليت تكفل حرية إنشاء النقابات

  احلق يف الضمان االجتماعي -٩املادة     
ُيرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية للعاملني غري املـشمولني بعـد بالـضمان                -١٧

وُيرجى أيضاً إدراج معلومات عن التدابري املُتخذة لتقـدمي         . االجتماعي، وأسباب استبعادهم  
استحقاقات الضمان االجتماعي للجميع، مبن فيهم األشخاص والفئـات األشـد حرمانـاً             

  .به العهد ما يقضيوهتميشاً، على حنو 
وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن النسبة املئوية للسكان املشمولني بالرعاية الصحية،             -١٨

  .ُمصنَّفني حبسب القطاع االقتصادي واملنطقة اجلغرافية

  محاية األسرة واألم والطفل -١٠املادة     
ـ      ٧٠ُيرجى توضيح إىل أي مدى ال تزال املادة           -١٩ . ال من الدستور تسمح بعمل األطف

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات إضافية عن النتائج العملية للتدابري الرامية إىل القضاء على عمل              
 األطفال اليت أُنشئت يف مديريات القـوة        ةلااألطفال اليت حققتها وحدات التفتيش على عم      

. العاملة، وتقدمي معلومات عما إذا كانت هناك أية حماكمات جنائية أُجريت يف هذا الصدد             
باإلضافة إىل ذلك، ُيرجى تقدمي معلومات عن نتائج املسح القومي لعمالة األطفال املشار إليه              

، مع تقدمي معلومـات     )E/C.12/EGY/2-4الوثيقة   من   ٤٠٧الفقرة  (يف تقرير الدولة الطرف     
  .حمدَّثة عن انتشار عمل األطفال يف الدولة الطرف
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ليت حققتها الوحدة اليت أنـشأها اجمللـس   وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن النتائج ا        -٢٠
 والتحديات اليت واجهتها فيما يتعلق مبكافحة االجتار ٢٠٠٧القومي لألمومة والطفولة يف عام 

  ).E/C.12/EGY/2-4الوثيقة  من ١٨٩الفقرة (باألطفال 
وُيرجى توضيح ما إذا كان قانون الدولة الطرف حيظر صـراحةً العقوبـة البدنيـة                 -٢١

ويرجى أيضاً  .  مجيع األماكن، مبا يف ذلك املرتل واملدارس وأماكن الرعاية البديلة          لألطفال يف 
  . إبالغ اللجنة بنتيجة أية ُمحاكمات أُجريت يف هذا الصدد

، ُيرجى تقدمي مزيـد مـن       )٢٠٠٣ لسنة   ١٢القانون  (وباإلشارة إىل قانون العمل       -٢٢
 النظامي والقطاع اخلاص بإجازة األمومة يف       املعلومات عن متتع املرأة العاملة يف االقتصاد غري       

  .الواقع العملي

  كاٍفاحلق يف مستوى معيشي  -١١املادة     
الوثيقـة   مـن    ١٥الفقـرة   (باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية الـسابقة للجنـة           -٢٣

E/C.12/1/Add.44(             خطَّـاً  ، ُيرجى إبالغ اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضـعت
 للفقر، وإن مل تكن فعلت ذلك فُيرجى بيان اآلليات املستخدمة لقياس ومعـدل              وطنياً رمسياً 
  . ورصدهانتشار الفقر

وُيرجى تقدمي معلومات عن النتائج اليت حتققت والتحديات اليت ُووجهت يف تنفيـذ           -٢٤
  الوثيقة من٢٠٤الفقرة  (خطة العمل املتعلقة باألمن الغذائي املذكورة يف تقرير الدولة الطرف           

E/C.12/EGY/2-4 .(          اً وُيرجى أيضاً شرح الكيفية اليت قد يؤثر هبا التخفيض الذي جرى مؤخر
يف دعم الدقيق على توافر اخلبز املدّعم، وبيان الطريقة اليت تعتزم الدولـة الطـرف اتباعهـا               

  .للتخفيف من تأثري خفض الدعم على التمتع باحلق يف الغذاء
كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة استقصائية شاملة        وُيرجى إبالغ اللجنة عما إذا        -٢٥

بشأن احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وال سيما مـن جانـب               
وُيرجى أيضاً تقدمي   . سكان األحياء الفقرية والالجئني وملتمسي اللجوء وسكان املناطق الريفية        

لكاملة جلميع املدن والقرى هبذه اخلـدمات       معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة التغطية ا        
  ).E/C.12/EGY/2-4الوثيقة  من ٢١٨الفقرة (على النحو املبني يف تقرير الدولة الطرف 

يف الوارد  ،  "الالئق"وُيرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت ُيطّبق هبا مفهوم السكن           -٢٦
 تقدمي بيانات إحصائية، ُمـصنَّفة      وُيرجى أيضاً . ، يف التشريعات العادية   )٦٨املادة  (الدستور  

، عن التمتع باحلق يف السكن الالئق، مع إدراج معلومات          )الريفية أو احلضرية  (حبسب املناطق   
عن عدد حاالت اإلخالء القسري اليت وقعت يف السنوات األخرية وما ُيتخذ مـن تـدابري                

مراعـاة  يهية الدولية، مع    لضمان تنفيذ عمليات اإلخالء وفقاً للمبادئ العامة واملبادئ التوج        
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . بشأن احلق يف السكن الالئـق     ) ١٩٩٧(٧تعليق اللجنة العام رقم     
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اإلفادة عن التقدم احملرز يف تنفيذ املشروع القومي لإلسكان الذي كان مـن املقـرر                ُيرجى
و ، وإبالغ اللجنة عما اعُتمد مـن سياسـات أ         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠استكماله حبلول   

  .مشاريع أخرى هتدف إىل إعمال احلق يف السكن الالئق
ويرجى بيان التدابري اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها ملعاجلة الوضع الذي يواجهـه               -٢٧

عدد كبري من السكان الذين يقطنون املستوطنات العشوائية، وهو الوضـع الـذي وصـفه               
 هذا الصدد، ُيرجى بيان اإلجـراءات       ويف". غري آمن "صندوق تطوير املناطق العشوائية بأنه      

القضائية أو غري القضائية املتاحة للتصدي لعمليات اإلخـالء القـسري ولـضمان إجـراء               
  . ٢٠٥٢خمَطط تنمية مصر /٢٠٥٠مشاورات سليمة يف سياق خمَطط تنمية القاهرة 

  احلق يف الصحة البدنية والعقلية  -١٢املادة     
عن معدالت وفيات واعتالل األمهـات، ومعـدالت        ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة       -٢٨

  . وفيات الرّضع واألطفال دون اخلامسة من العمر، منذ فترة اإلبالغ السابقة
وُيرجى توضيح أسباب استمرار االخنفاض يف اإلنفاق العام للدولة الطـرف علـى               -٢٩

 التدابري املتخـذة    الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل وتقدمي معلومات عن          
وُيرجى أيضاً بيان كيف تعتزم الدولة الطرف، يف ضوء االجتاه املتزايد حنو   . لعكس هذا االجتاه  

. خصخصة قطاع الصحة، ضمان إتاحة الرعاية الصحية اجليدة وامليسورة التكلفة للجميـع           
 الـشاملة   ويف هذا الصدد، ُيرجى بيان نتائج اخلطة اخلمسية السادسة اليت تستهدف التغطية           

  .بالرعاية الصحية وفقاً لقانون التأمني الصحي الشامل املرتقب
وُيرجى بيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان فـرص احلـصول علـى                -٣٠

خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية جلميع قطاعات السكان، ولتعزيز التثقيف يف جمال الصحة            
  .ات واملراهقنياجلنسية واإلجنابية، ال سيما للمراهق

  احلق يف التعليم -١٤ و١٣املادتان     
ُيرجى تقدمي معلومات إحصائية حمدَّثة عن معدالت االلتحاق باملدارس، واستكمال            -٣١

، ُمصنَّفة  اإلملام بالقراءة والكتابة  التعليم املدرسي، ومعدالت التسرب من التعليم، ومستويات        
وُيرجى التعليق علـى زيـادة      . ملناطق، واجلنس حبسب اإلقامة يف املدن أو الريف، وحبسب ا       

  .االعتماد على التعليم اخلاص يف الدولة الطرف بدعوى تدهور نوعية التعليم العام

  احلق يف الثقافة ويف االستفادة من التقدم العلمي -١٥املادة     
يرجى توضيح كيف تكفل الدولة الطرف حق مجيع األشخاص يف االستفادة مـن               -٣٢

  . قافيةاحلياة الث
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وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن دور الدولة يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونيـة               -٣٣
 مـن   ٣٤٠الفقرة  (املقدمة، وبيان حمتوى اخلطة اإلعالمية املذكورة يف تقرير الدولة الطرف           

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن وضع وسائط اإلعالم املطبوعة         ). E/C.12/EGY/2-4الوثيقة  
  . الدولة الطرفيف
وُيرجى تقدمي معلومات عن محاية األقليات، مبا يف ذلك األقليات الدينية، وعـن               - ٣٤

تقدمي معلومات عن اخلطـوات الـيت       اً  ويرجى أيض . احلفاظ على تراثها التارخيي والثقايف    
ف اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز فهم خمتلف الثقافات، والتسامح واالحترام املتبادل بني خمتل           

  .قطاعات اجملتمع

        


