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 ما توصلت إليه لجنة المم التحدة من معطيات يشكل لئحة اتهام دامغة لسجل مص ف مضمار الحقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية

2013 ديسمب/كانون الول 3

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما توصلت إليه الراجعة التي أجرتها المم التحدة لداء مص ف مجال الحقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية ينبغي أن يشكل صيحة ليقاظ السلطات من سباتها. 

 ، استعرضت لجنة المم التحدة العنية بالحقوق القتصادية والجتماعية2013 نوفمب/تشين الثاني 14ففي 
 والثقافية أداء مص فيما يتصل باحتام واجباتها بمقتض "العهد الدول الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية

والثقافية". 

 إذ وجدت اللجنة، ف مجموعة من اللحظات الختامية أعلنتها اليوم، أن مص قد تخاذلت عن التصدي لتلبية حقوق
 العمال، ولم تستثمر بالقدر الكاف ف إقامة مساكن تتناسب إيجاراتها مع دخول العمال، ما أدى إل لجوء "نسبة

ًا  عالية" من السكان إل العيش ف مستوطنات عشوائية تفتقر إل البنية التحتية والرافق الناسبة. وقالت اللجنة أيض
إن مص لم توفر الحماية للنساء والفتيات من التمييز. 

 ف هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية: لقد كانت شعارات "الخبز والحرية والعدالة الجتماعية" أبرز و
 ما أعلنته اللجنة من معطيات يشكل لئحة اتهام دامغة بفشل السلطات . و2011الشعارات التي أطلقتها انتفاضة 

  يناير"ـ، التي أطاحت بحسني25الصية ف تحقيق أي شء من هذا، بعد مرور قرابة ثلث سنوات عل اندلع "ثورة 
مبارك.

ّيد و ًا"، وإل أن السلطات تق ًا كريم  خلصت اللجنة إل أن الحد الدنى الجديد للجور ف مص "ل يكفل مستوى معيشي
ًا "غي متناسبة" عل العمال الضبي.  عمل نقابات العمال الستقلة وتفرض قيود

 كما أعربت اللجنة عن بواعث قلقها بشأن ما يجري الحديث عنه من عمليات إخلء قسي "عل نطاق واسع"، رغم
 كونها محظورة بموجب القانون الدول؛ وبشأن غياب سبل الجب الفعالة للمتضرين من هذه العمليات. ودعت

الحكومة الصية إل ضمان أن تكفل القواني الحق ف السكن الناسب وتضمن الحق ف أمن حيازة العقار.   

ًا للتمييز "الخطي والواسع النطاق" ضد النساء والفتيات، وأن الحكومة لم  ووجدت اللجنة كذلك أن مص لم تضع حد
تتصد للعنف التواصل ضد النساء والفتيات- بما ف ذلك العتداءات الجنسية التكررة عل الحتجات. 

 وحثت الحكومة كذلك عل اتخاذ تدابي للمساعدة عل إعادة بناء الجتمعات السيحية القبطية التي لحق بها الدمار
.2013جراء موجة من الهجمات الطائفية ف أغسطس/آب 

 وعل نطاق أوسع، أعربت اللجنة عن بواعث قلقها إزاء تقليص النفقات الخصصة للصحة والتعليم والسكان، الذي
 أثر بصورة غي متناسبة عل الفراد والفئات الحرومة والهمشة؛ وإزاء عدم تبني تشيع شامل بشأن عدم التمييز،
 والتصدي بصورة كافية لمارسات من قبيل تشويه العضاء التناسلية النثوية وعمل الطفال وعدم حصول نسبة

عالية من السكان، ول سيما ف الناطق الريفية، لا يكفيهم من مياه الشب النظيفة وخدمات الصف الصحي. 



 وف مداخلتها التي قدمتها إل اللجنة قبل مراجعة سجل مص، ف منتصف نوفمب/تشين الثاني، سلطت منظمة
 العفو الدولية الضوء عل عدم كفالة مص الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، بما ف ذلك الحق ف العمل،

والحق ف مستوى كاف من العيشة؛ وعل التمييز التفش ضد الرأة وضد السيحيي القباط. 

 وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي عل السلطات الصية الن اتخاذ تدابي عاجلة لتنفيذ توصيات اللجنة،
بالتشاور مع الجتمع الدني. 

 وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الصية عل أن تقوم بتدابي فورية لحظر عمليات الخلء القسي، وإقرار
 نظام لكفالة حد أدنى عادل للجور، وإعطاء الولوية لشوع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات، والتوقيع عل
 "البوتوكول الختياري اللحق بالعهد الدول الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية"، والتصديق عليه،

والسماح لضحايا النتهاكات بالتقدم بشكاواهم إل اللجنة. 

 إن مسودة الدستور الصي الجديد تشي فعًل إل الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، بما ف ذلك الحق ف
 النضمام إل نقابات العمال، والحق ف الغذاء والاء، والحق ف السكن، ولكنه ربما يقّص، ف بعض الحالت، عن

 كفالتها بصورة تامة. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق، عل وجه الخصوص، من أن مسودة الدستور، ف
حي تعتف بالحق ف السكن الناسب والمن،إل أنها ل تحظر صاحة عمليات الخلء القسي. 

 وحض استعراض اللجنة العنية بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية لسجل مص مندوبون عن منظمة العفو
الدولية وكذلك عن منظمات مصية لحقوق النسان. 
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