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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل              
  *ع ملصرالراب
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر اجلـامع              -١

للتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع ملصر بشأن تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 
 املعقـودتني   ٤٦ و ٤٥يف جلـستيها    ) E/C.12/EGY/2-4(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ٦٨واعتمدت يف جلستها    ). E/C.12/2013/SR.45-46( ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤ يف
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
الرابع  تعرب اللجنة عن تقديرها لتقدمي مصر التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل              -٢
)E/C.12/EGY/2-4 (       وتالحظ، على الرغم من ذلك، أن التأخري يف تقـدمي هـذا التقريـر بعـد

. الدولة الطرف   منعها من مواصلة حوار منتظم مع      ٢٠٠٠الذي نظرت فيه اللجنة يف عام        التقرير
 ،)E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1(القـضايا   واللجنة إذ تعرب عن ارتياحها أيضاً للردود على قائمة          

  . مل تقدم هذه الردود يف غضون املهلة احملددةألن الدولة الطرف  تأسف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية منذ احلوار األخري الذي              -٣
  :٢٠٠٠ يف عام يجرأُ

__________ 

 ).٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩-٤(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني   *  
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  ؛٢٠٠٨االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )أ(  
 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك       التصديق على الربوتوكول    )ب(  

  ؛٢٠٠٧زعات املسلحة، يف عام اناألطفال يف امل
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع            )ج(  

  .٢٠٠٢يف املواد اإلباحية، يف عام يف البغاء واألطفال واستغالل األطفال 
إعمال احلقـوق   اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز        التقديرتالحظ اللجنة مع      -٤

  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تضمنت ما يلي
  ؛٢٠٠٩للحد من اإلعاقة، يف عام القومي ربنامج الاعتماد   )أ(  
؛ وإنشاء بشأن رعاية املرضى النفسيني ٢٠٠٩ لسنة ٧١اعتماد القانون رقم   )ب(  
  ؛النفسيةللصحة إقليمية جمالس 

 ١٢٦جترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث مبوجـب القـانون رقـم               )ج(  
  ؛العقوبات من قانون اً مكرر٢٤٢ واملادة ٢٠٠٨ لسنة

مبا يسمح مبنح اجلنسية املصرية ألبناء      ،  ٢٠٠٤ يف عام    تعديل قانون اجلنسية    )د(  
  ؛ املتزوجة بأجنيباملصرية األم 

  .ماية احلق يف العمليسعى حل، الذي ٢٠٠٣ اعتماد قانون العمل لعام  ) ه(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
يساور اللجنة القلق إزاء الشكوك احلالية حول الضمانات اليت تكفل مواصلة اجمللس              -٥

بادئ بـاريس املتعلقـة مبركـز       ملحلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف االمتثال الكامل        القومي  
  .ا يف ذلك فيما يتعلق باختيار واختصاصات أعضائه مب،املؤسسات الوطنية

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن متتثل األحكام القانونية الـيت تـنظم                
بادئ باريس، وال سيما فيما يتعلق باختيار       ملحلقوق اإلنسان بالكامل    القومي  اجمللس  عمل  

 ووالية اجمللـس    ،احلبسوصوهلم إىل أماكن االحتجاز و    إتاحة  وتعيني وتنحية األعضاء، و   
وحتث اللجنة الدولة الطرف أن تكفل، عند القيام بذلك،         . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   ب

حلقوق اإلنسان لتمكينه من القومي توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية للمجلس    
ذلك، حتيل  ويف ضوء   . االضطالع بفعالية بواليته بشكل يتطابق بالكامل مع مبادئ باريس        

بشأن دور املؤسسات الوطنية    ) ١٩٩٨(١٠اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        
  . حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويساور اللجنة القلق ألن ختفيض نسبة املوارد املخصصة يف امليزانية للصحة والتعليم              -٦
 يف التمتع الفعال باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، مما أثر بصورة             أدى إىل تراجع   اإلسكانو
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ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء . اجلماعاتاألفراد واحملرومني واملهمشني من    غري متناسبة على    
غري املباشرة دون إجراء تقييم مسبق الحتمـال تأثريهـا          التنازلية  زيادة اللجوء إىل الضرائب     
 اإلنسان والنظر بتأين يف بدائل لتحصيل الضرائب تكون أكثر عدالً           بشكل خطري على حقوق   

  ).٢ من املادة ١الفقرة (
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد نسبة املبالغ املخصصة يف امليزانية للقطاعـات               

.  والغـذاء  اإلسـكان العهد، وال سيما الصحة والتعليم و     الواردة يف   قوق  احلاملتصلة مباشرة ب  
دولة الطرف عند القيام بذلك، أن تكفل القيام بعملية وضع امليزانية بشكل يـسمح              وينبغي لل 

وتكرر اللجنـة أيـضاً     .  إسهامات هادفة  ألصحاب املصلحة، مبن فيهم اجملتمع املدين، بتقدمي      
وحتث الدولـة الطـرف علـى مراعـاة         ) ٢٨، الفقرة   E/C.12/1/Add.44(توصيتها السابقة   

مجيع جوانب مفاوضاهتا مع املؤسسات املالية الدولية لضمان عدم         االلتزامات مبوجب العهد يف     
وتلفـت  .  األكثر ضعفاً  للفئاتاإلخالل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما        

بشأن طبيعـة التزامـات     ) ١٩٩٨(٣ اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقها العام رقم        
  .بشأن احلق يف الضمان االجتماعي) ٢٠٠٧(١٩رقم الدول األطراف والتعليق العام 

الفساد يف الدولة الطرف وعدم كفاية تنفيذ التـدابري         بشأن  ويساور اللجنة قلق بالغ       -٧
مما أثر تأثرياً سلبياً على قدرة الدولة الطرف على حشد املوارد املتاحة إىل أقـصى               ،  ملكافحته

  ).٢ من املادة ١الفقرة (درجة 
دولة الطرف بتكثيف جهودها لتعزيز تشريعها الوطين ملكافحـة         توصي اللجنة ال    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . الفساد على املستويات الوطنية واحلكومية والبلدية     
بضمان تنفيذ التشريع بفعالية، مبا يف ذلك من خالل ختصيص املوارد البـشرية والتقنيـة               

ف أن تكفل، عند القيام بذلك، فرض عقوبات        وحتث اللجنة الدولة الطر   . واملالية الكافية 
  .على مرتكيب أفعال الفساد، تتناسب وهذه األفعال، مبا يف ذلك عقوبات جنائية

ويساور اللجنة القلق ألن تشريع الدولة الطرف ال يقدم احلماية الكاملة من التمييـز          -٨
  ).٢ة  من املاد٢الفقرة (باالستناد إىل مجيع األسس احملظورة مبوجب العهد 

 للقـضاء  ،حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل بشأن عدم التمييز         
أن حتظـر   كفالة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل       . واملوضوعيالشكلي  على التمييز   

بفعالية التمييز يف مجيع جماالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنص على     قوانينها  
وحتيل اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقهـا العـام        . تكبيه، وفقاً ألحكام العهد   معاقبة مر 

  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٢٠٠٩(٢٠ رقم
ويساور اللجنة القلق إزاء االنتشار اخلطري للتمييز ضد املرأة وال سيما فيما يتعلـق                -٩

ملرأة وانتشار  االقوى العاملة، والفجوة الواسعة يف األجور لغري صاحل         بتدين مستوى متثيلها يف     
ويساور اللجنة القلق أيضاً الستمرار وجود قوانني متيز ضد . عمل املرأة يف القطاع غري الرمسي
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وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تدين عدد النساء          . املرأة يف سياق الطالق واإلرث    
  ).٣املادة ( للمرأة يف الربملان التراجع عن ختصيص مقاعدار ويف مراكز صنع القر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز مشاركة املرأة يف سوق              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل وضع تشريع مناسب لـضمان            . العمل

وينبغـي  . عهـد مع أحكام ال  مبا يتماشى   ظروف عمل وأجور عادلة ومتساوية للمرأة       
للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تويل اهتماماً خاصاً للتـصدي هلـذه املـسائل               

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظـر      . قطاع العمل غري الرمسي     يف
اعتماد تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت،   يف

ا يف جماالت العمل واملشاركة يف احلياة الـسياسية والعامـة، مبـا يف ذلـك                وال سيم 
  .الربملان  يف
ويساور اللجنة القلق ألن معدل البطالة مرتفع للغاية ومستمر يف االرتفاع وال سيما               -١٠

ويف هذا السياق، يساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود خطة وطنية           . بالنسبة للنساء والشباب  
  ).١٠املادة (لية إجياد الوظائف بفعالية وإعمال احلق يف العمل لتعزيز عم
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع، باملشاورة مع اجملتمع املدين، سياسـة               

 وأن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات عـن         ،متسقة بشأن سوق العمل للتصدي للبطالة     
ن تزيد جهودها ملكافحة البطالة مـن    وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأ     . التقدم احملرز 

بطـرق   وال سيما لصاحل املرأة والشباب،       ،بصفة خاصة حمددة اهلدف   خالل اختاذ تدابري    
التعلـيم  حتسني نوعيـة    من خالل   التعليم وسوق العمل    بني  معاجلة أوجه التفاوت    منها  
  . التقين واملهينيف اجملالني التدريب و

 األدىن القانوين لألجور ال يكفل مستوى معيشة الئق         ويساور اللجنة القلق ألن احلد      -١١
ر ال ينطبق إال على     ووفضالً عن ذلك، فإن احلد األدىن لألج      . مبعدالت التضخم مرتبط  وغري  

  ).٧املادة (العام العاملني يف القطاع 
على الـصعيد  ر وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق احلد األدىن لألج         

وحتديده على مستوى مناسـب مـرتبط       على السواء    اخلاص والعام    القطاعنيالوطين يف   
لتوفري مستوى معيشة الئـق جلميـع    وذلك  مبعدالت التضخم وإخضاعه ملراجعة دورية،      

  . ر، بصورة تدرجييةو جهودها حنو زيادة احلد األدىن لألجأن تعززالعمال وأسرهم، و
 للعمال املستخدمني يف القطاع غـري       ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع النسبة املئوية        -١٢

النتهاكات احلق يف ظروف عمـل      بشكل خاص   املعرضني  و ،الرمسي دون ضمانات مناسبة   
  ).٧املادة (عادلة ومؤاتية 
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فيها لعمل  ا امتثال قانون توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان           
يع العمـال مبـن فـيهم        نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل مج      أن توسع  و ،حكام العهد أل

  . العاملون يف القطاع غري الرمسي
نقابيـة  سمح إال حبريـات     تال  تشريعات الدولة الطرف    ويساور اللجنة القلق ألن       -١٣

 ٣٥الدولـة الطـرف رقـم        قـانون  وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن      . حمدودة
النقـايب الوحيـد   يكـل  اهل هومصر نقابات عمال العام لحتاد  اال ينص على أن     ١٩٧٦ لسنة

 /تـشرين الثـاين    املـؤرخ    ٩٧القرار بالقانون رقم    مبوجب القانون، وأن    املرخص له العمل    
 األنشطة النقابية ألنه مينح وزارة القوى العاملة صـالحية         رب يقوض بصورة أك   ٢٠١٢ نوفمرب

ين ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن األشخاص الـذ       . تعيني أشخاص يف مناصب نقابية شاغرة     
وفضالً عن ذلك، يـساور     . يتعرضون للمالحقة اجلنائية  العام  يوجهون انتقادات إىل االحتاد     

 يفـرض   ،وقانون العمل قانون العقوبات    مبا يف ذلك     ،اللجنة القلق ألن تشريع الدولة الطرف     
  ). ٨املادة  (اتقيوداً غري متناسبة على اإلضراب

املتعلـق بـاحلق يف تكـوين       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها          
العماليـة  بالنقابات  االمتثال للعهد، وال سيما فيما يتعلق باالعتراف         اجلمعيات لضمان 

مـن  ) و(١٩وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل املـادة           . املستقلة
 ١٢، املعدل مبوجـب القـانون رقـم         ١٩٧٦لسنة   ٣٥ رقم   ية العمال النقاباتقانون  
النقابات حـسب   وتكوين  إىل النقابات    للسماح للعمال حبرية االنضمام      ،١٩٩٥  لسنة

وتوصـي اللجنـة    . اختيارهم، مبا يف ذلك يف نفس قطاع العمل، وفقاً ألحكام العهد          
بأن تعزز أحكامها القانونية اليت حتمـي العمـال املـضربني مـن          أيضاً  الدولة الطرف   

  . االنتقاميةاألعمال 
 ألن غالبية السكان، وال سيما املستخدمني يف القطاع غـري           ويساور اللجنة القلق،    -١٤

وفضالً عن ذلك، يـساور     . الرمسي، غري مشمولني على النحو الواجب بالضمان االجتماعي       
للمحرومني اجتماعيـاً   اللجنة القلق لعدم كفاية برامج املساعدة والدعم االجتماعيني املقدمة          

  ).٩املادة (ألفراد واألسر واقتصادياً من ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات العتماد تشريع وطين ووضـع              

مبا ينص على   لضمان االجتماعي، و  لكفالة إمكانية استفادة اجلميع من ا     ستراتيجية للتنفيذ   ا
يشمل إمكانية االستفادة من  أدىن من االستحقاقات جلميع األفراد واألسر، مبا    حد أساسي 

سـتراتيجية  فيذ هذه اال  بأن تكفل تن  أيضاً   وتوصي اللجنة الدولة الطرف      .املرافق الصحية 
ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية ورصد تنفيـذ         بطرق منها   بشكل فعال،   

  . ة من خالل مجع اإلحصاءات املصنفة، بشكل دوريستراتيجياال
ذي تتعرض له النساء، مبا يف  حاالت العنف اجلنسي ال  زيادةويساور اللجنة قلق بالغ ل      -١٥

وفـضالً عـن    . حتجاجات لالغتصاب اجلماعي  االظاهرات و امليف  املشاركات  ذلك تعرض   
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 يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري وقائية وتدابري مـساءلة فعالـة                ،ذلك
  ).١٠املادة (للتصدي هلذا الوضع اخلطري 

وتدابري تنفيذية للقـضاء    حمدداً  تشريعاً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر         
على مجيع أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الـزواج                

وينبغي للدولة . ظاهراتاملحتجاجات وااليف املشاركات والعنف اجلنسي الذي تتعرض له     
 ،لوصـول إليهـا  الطرف، عند القيام بذلك، أن تكفل وجود قنوات إبالغ فعالة وميكن ا   

وينبغي للدولة الطرف أن    . السريةالعتبارات  الحتياجات الضحايا و  مراعية  وتدابري محائية   
جنائية مناسبة على مرتكيب أعمال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك من            عقوبات  تكفل فرض   

  .خالل رصد عدد املالحقات القضائية واإلدانات يف هذا الصدد
تمرار اللجوء إىل ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى         ويساور اللجنة القلق الس     -١٦

 وألن جتـرمي هـذه   ،على نطاق واسع، مبا يف ذلك باالستناد إىل ما يسمى باألسس الطبيـة   
  ).١٠املادة (تبعه مالحقات قضائية تاملمارسة مل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري ملموسة لضمان التنفيـذ الفعـال               
وتوصي اللجنـة الدولـة     . ا الذي جيرم ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى       لتشريعه
 -أو القبول االجتماعي من أجل التصدي للتساهل لتوعية ا أيضاً بأن تعزز محالتالطرف 

  . الثقايف هلذه املمارسة الضارة
طق ويساور اللجنة القلق النتشار عمل األطفال على نطاق واسع وال سيما يف املنـا               -١٧

ألن الدولة الطرف ال متلك تشريعاً ينص بوضوح على حد          كذلك   القلق   هاويساور. الريفية
  ).١٠املادة (أدىن لسن العمل يتمشى مع أحكام العهد 

حيظر مبا   ةالوطنيتشريعاهتا  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز           
املتعلقة باحلد األدىن ) ١٩٧٣(١٣٨ عمل األطفال وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم

 بشأن حظـر أسـوأ  ) ١٩٩٩(١٨٢ولية رقم   لسن االستخدام واتفاقية منظمة العمل الد     
يف مجيـع القطاعـات     وذلك  ،  اإلجراءات الفورية للقضاء عليها   أشكال عمل األطفال و   

جنـة  وتوصـي الل  .  الزراعة واخلدمة املرتلية واملزارع األسرية واألعمال التجارية       هافي مبا
 بعمل األطفال بفعاليـة،     ة املتعلق اتالتشريعإنفاذ  الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل رصد و      

يف ذلك من خالل عمليات تفتيش العمل يف قطاع الزراعة والقطاع غـري الرمسـي،                مبا
مساءلة األشخاص الذين يقومون باستخدام األطفال، وإعادة تأهيـل ضـحايا           يضمن   مبا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـنظم       . لى التعليم ع صوهلمحعمل األطفال وضمان    
  . محالت للتوعية هبدف القضاء على عمل األطفال

ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي، وال سيما يف املناطق   -١٨
ري ويساور اللجنة القلـق ألن التـداب      .  هشة أوضاعاليت تعاين من    الريفية ويف صفوف األسر     
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، تـؤثر   تدابري دعم بديلة كافية   ، دون تقدمي    إلغائهاالتراجعية من قبيل احلد من اإلعانات أو        
  ).١١املادة (بصورة غري متناسبة على اجملموعات املستضعفة واملهمشة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل على وجه السرعة على تقييم أثر احلد                
 وأن تتخذ تدابري فورية للتصدي للتراجع يف        ،اإلنسانعلى حقوق   دعم املواد الغذائية    من  

  . إعمال احلق يف احلصول على غذاء كاٍف
 وال سيما يف املناطق الريفية، الذين       ،ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة السكان        -١٩
 للحصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي        تتوفر هلم السبل الكافية      ال
  ).١١املادة (

إمكانيـة حـصول    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان            
ضـمان  بطرق منها  املناسبة، مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحيعلى  اجلميع  

.  املناسـبة   حبق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الـصحي        االعتراف مبوجب القانون  
م بذلك، بأن تضع وتنفذ خطة وطنية لـضمان         وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند القيا     

وينبغـي  .  املناسـبة  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي      علىصول اجلميع   ح
ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية هلذه اخلطة وينبغي رصد تنفيـذها مـن              

 أيـضاً إىل    وحتيل اللجنة الدولة الطرف   . خالل مجع اإلحصاءات املصنفة، بشكل منتظم     
وتوصيات اخلبرية املـستقلة املعنيـة      املاء  ق يف   احلبشأن  ) ٢٠٠٢(١٥ تعليقها العام رقم  

املأمونة وخـدمات   مياه الشرب   املتعلقة باحلصول على    مبسألة التزامات حقوق اإلنسان     
 ٢٠٠٩، املقدمة بعد البعثة اليت أجرهتا إىل الدولـة الطـرف يف عـام               الصرف الصحي 

)A/HRC/15/31/Add.3و Corr.1 .(  
 يف بناء مساكن    تضخ استثمارات كافية  ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ال          -٢٠

 مما يؤدي إىل ارتفاع النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف مـستوطنات             ،ميسورة التكلفة 
زاء انتشار  القلق إ  هايساوركما  . غري رمسية ال تتوفر فيها اهلياكل األساسية أو املرافق املناسبة         

  ).١١املادة ( القسري بسبب انعدام ضمان احليازة حاالت اإلخالء
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان تسجيل ملكية املساكن             

السكانية الفئات  واألراضي بشكل رمسي، وبأن تعمل بنشاط على بث الوعي يف صفوف            
أن األحكام القانونيـة ذات الـصلة       ، مبا يف ذلك من خالل نشر املعلومات، بش        املتضررة

تتطابق مع أحكام   وتوصي الدولة الطرف بأن تضع تعاريف قانونية        . وإجراءات التسجيل 
ك ملسائل منها السكن الالئق واملستوطنات غري الرمسية وضمان احليازة، مبا يف ذل            ،العهد

طرف بأن  وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة ال       .٢٠٥٢فيما يتعلق خبطة مصر لعام      
 عمليات اإلخالء القسري من احلصول على جـرب         املتضررين من تكفل متكني األشخاص    

مناسب، واستعادة ملكيتهم وتعويضهم، على النحو املناسب، مع مراعاة تعليق اللجنـة            
 .حاالت إخالء املساكن بـاإلكراه    :  املالئم سكنالبشأن احلق يف    ) ١٩٩٧(٧العام رقم   
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بشأن احلق يف   ) ١٩٩١(٤لة الطرف أيضاً إىل تعليقها العام رقم        وتلفت اللجنة انتباه الدو   
  . املالئمالسكن

ويساور اللجنة القلق ألن اإلنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية مـن ميزانيـة                -٢١
الدولة الطرف قد اخنفض بشكل ملحوظ، مما أدى إىل تفكيك نظام الرعاية الصحية وزيادة              

ق أيضاً ألن ذلك أدى إىل استبعاد نسبة مئوية كـبرية مـن             ويساور اللجنة القل  . خصخصته
إمكانيـة  ، من التأمني الصحي وحرماهنم من هشةأوضاع من يعانون من   السكان، وال سيما    

وفضالً عن ذلك يساور اللجنـة      .  يف اجملال الصحي   املرافق والسلع واخلدمات  االستفادة من   
ة يف الدولة الطرف يؤدي إىل تفاقم شـح  القلق ألن زيادة تفكيك هيكل نظام الرعاية الصحي       

املوارد مما يتسبب يف نتائج صحية أضعف للسكان تتضمن أموراً منها زيادة معدالت الوفيات        
  ). ١٢املادة (النفاسية واخنفاض معدالت التحصني 

على الصحة هبدف توفري    العام  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من اإلنفاق           
 يف  املرافق والسلع واخلـدمات   من   بال متييز    إمكانية االستفادة يع، و التأمني الصحي للجم  

 الـصحة   إمكانية االستفادة من خدمات رعاية    ، وتوفري األدوية األساسية و    اجملال الصحي 
وفضالً عن ذلك،   . اإلجنابية والنفاسية وصحة الطفل والتحصني ضد أهم األمراض املعدية        

ابري لضمان التنسيق الفعال فيما بني القطاعات       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تد      
بشأن الربامج والسياسات الصحية وال سيما فيما يتعلق بالتـصدي ألوجـه التفـاوت              

  .اجلغرايف يف توفري الرعاية الصحية
 ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف خفضت حصة امليزانية لإلنفاق على التعليم             -٢٢

وال سيما يف املناطق الريفية ويف املستوطنات غري الرمسية العام ليم مما أدى إىل ضعف نوعية التع
الذين يعـانون   التعليم بالنسبة لألطفال    إمكانية احلصول على    وتفاقم مشكلة عدم املساواة يف      

  ).١٤ و١٣املادتان (هشة أوضاع من 
 عنـد   وتوصيها. يد من إنفاقها على التعليم    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تز       

كفل توفري التعليم   مبا ي يام بذلك بأن تويل األولوية إىل إجراء إصالحات يف نظام التعليم            الق
الـذين  أو  /اجملاين ذي النوعية اجليدة بشكل متساوي جلميع األطفال يف املناطق الريفية و           

وظروف التدريس  اجتماعياً واقتصادياً، وأن تكفل مراجعة نوعية       هشة  أوضاع  يعانون من   
  .ل منتظم، بشكاملدارس

ويساور اللجنة القلق ألن تدمري الكنائس من جانب املشاركني يف أحـداث الـشغب                -٢٣
  ).١٥املادة ( مبا يف ذلك حرية العبادة ،العنيفة أدى إىل عرقلة التمتع الكامل باحلياة الثقافية لألقباط

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات لضمان التمتع الكامل وبدون              
 جلميع األشخاص، مبن فيهم األقباط، حبقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة، مبـا يف         قيود

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تيسري إعـادة  . ذلك من خالل محاية أماكن العبادة   
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 وحتيل اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقها العـام          .بناء أماكن العبادة اليت مت تدمريها     
  .يف احلياة الثقافيةأن يشارك بشأن حق كل فرد يف ) ٢٠٠٩(٢١ رقم
لبيان وفد الدولة الطرف بأنـه مت االحتجـاج         تقديرها  واللجنة إذ تعرب عن       - ٢٤

يف احلالة املتعلقة بإضراب عمال السكك احلديدية، توصي الدولة الطرف مباشرة بالعهد 
  . رة يف النظام القانوين احملليتطبيق العهد مباشحالياً  بأن يكفل الدستور الذي يتم إعداده

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٢٥
  . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 مجيـع   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية           -٢٦
  .األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بنشر املالحظات اخلتامية هذه علـى               -٢٧
 وهيئة يما يف صفوف املسؤولني احلكومينينطاق واسع على مجيع مستويات اجملتمع، وال س 

 وإبـالغ   ،ممكـن وسع نطاق   على أ القضاء ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها وتعميمها       
  .اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل عن اخلطوات املتخذة لتنفيذها

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبـن              - ٢٨
هـذه  فيها املنظمات غري احلكومية وغريها من أفراد اجملتمع املدين، يف عمليـة نـشر               

قبـل تقـدمي    تلك اجلهات    توى الوطين وتيسري مشاركة   ملساملالحظات اخلتامية على ا   
  .التقرير الدوري املقبل

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف املوعد احملدد تقريرهـا الـدوري                -٢٩
وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحـة الـيت وضـعتها اللجنـة           إعداده  اخلامس الذي ينبغي    

 يف موعـد    ،)E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨تمدت يف عام    يتعلق بتقدمي التقارير واليت اع     فيما
  .٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠أقصاه 

        


