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 .٠٠/١٥ افتتحت اجللسة الساعة 

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

ــرا     ــدوري الثالــــث والتقريــ ـــر الــ ن الــــدوريان التقريـــ
 CEDAW/C/EGY/3(الرابــــع واخلــــامس معــــا ملــــصر  
 )CEDAW/C/EGY/4-5 و 

ــسة، جلــس    - ١ ــى دعــوة الرئي ــاء عل ــو مــصر  إىل   بن  ممثل
 .اللجنة مائدة

قالـــت ردا علـــى الـــسؤال ): مـــصر (الـــسيدة تـــالوي - ٢
ــق بت ــذل     حاملتعل ــة تب ــة، إن احلكوم ــى االتفاقي ــصر عل فظــات م

. الزمـة لـسحب حتفظاـا     قصارى جهـدها الختـاذ اخلطـوات ال       
ومع ذلك، ما زال يتعني علـى مـصر اختـاذ عـددا مـن التـدابري،           

ــا ــة،     مب ــشريعية، واحلمــالت اإلعالمي يف ذلــك اإلصــالحات الت
ــه ســينظر إىل  عــرض مــسألة ســحب     ــة للتأكــد مــن أن والتوعي

 .التحفظات على الربملان يف املستقبل  ظرة إجيابية

 امليـــدان الـــسياسي، وفيمـــا يتعلـــق مبـــشاركة املـــرأة يف - ٣
قالت إن التحسنات اليت مت إدخاهلا خالل أحدث االنتخابـات          

 يف املائـة يف عـدد النـساء         ٤٠أدت إىل زيادة متواضـعة نـسبتها        
ومع ذلك، ينبغـي بـذل مزيـد        . املشاركات يف العمل السياسي   

 .من اجلهود لكي يستمر هذا االجتاه

 ١وأضــافت أن حكومــة مــصر تطبــق أحكــام الفقــرة    - ٤
 من االتفاقية لتعجيل املساواة السياسية الفعلية بـني        ٤من املادة   

وإن بعض السياسيني والعاملني يف القـضاء مل   . النساء والرجال 
ــانون عــام     ــدما مت ســن ق ــم، عن ــوا علــى عل ــأن ١٩٨٧يكون ، ب

القــانون احمللــي، نتيجــة التــصديق علــى االتفاقيــة، يــسمح فعــال  
ــصص ــول   . باحلـ ــة حـ ــشة جاريـ ــاك مناقـ ــالح  وهنـ ــسألة إصـ مـ

وباإلضــافة إىل . االنتخابــات، ممــا ســيوفر فرصــا أفــضل للنــساء 
ذلك، ليس هناك قانون مينع النساء من أن يـصبحن قاضـيات،            

وإن عــدم وجــود نــساء بــني القــضاة يتــصل مبمارســة العــاملني   
 . احلاليني يف ميدان القضاء

وفيما يتعلق بقـضية الـسيدة أوجـي املتـصلة باجلنـسية،             - ٥
 األمل يف أن اجلوانب غري الدسـتورية ملعاملـة املـرأة      أعربت عن 

ومما يـدعو إىل االطمئنـان احلكـم        . ستعاجل وسيتم إجياد حل هلا    
الــصادر عــن احملكمــة الدســتورية العليــا، ومفــاده أن أحكــام       
املرســوم الــصادر عــن وزارة الداخليــة والــذي يــشترط وجــود   

 غـري  إذن مسبق من الزوج لكي حتصل املرأة على جواز سـفر،          
دستوري، وإن جملس املرأة الوطين سيستمر يف ممارسـة اليقظـة           

 .يف هذا الصدد

وفيما يتعلق بإنفاذ القـوانني الراميـة إىل التنفيـذ الفعـال       - ٦
لالتفاقية، قالـت إن جملـس املـرأة الـوطين حيـاول إنـشاء مراكـز                
تنسيق داخل الوزارات احلكومية وغري ذلك من املنتديات مـن          

وتضم االستراتيجيات املتبعة من أجـل      . لتنفيذأجل رصد هذا ا   
 . هذا الغرض احلمالت التدريبية ومحالت التوعية

قالت إا تود الرد على     ): مصر (السيدة عبد الستار   - ٧
ــة       ــق مبعاقب ــا يتعل ــصفتها خــبرية، فيم ــا ب ــسيدة أباك ــات ال تعليق

وتتمثــل معاقبــة هــذه اجلرميــة يف الــسجن مــدى      . االغتــصاب
والـسجن مـدى احليـاة مـع األشـغال          . ن املؤقت احلياة أو السج  
 ســنة ســجن علــى أســاس اإلفــراج املــشروط، ٢٠الــشاقة يعــين 

ــني      ــراوح بـ ــشاقة يتـ ــغال الـ ــع األشـ ــسجن املؤقـــت مـ ــا الـ بينمـ
وإذا قررت احملكمـة، مبوجـب ظـروف        .  سنة ١٥سنوات و    ٣

القـــضية، ممارســـة الرمحـــة، ميكـــن ختفـــيض احلكـــم بدرجـــة       
 .سجندرجتني أي إىل ستة أشهر  أو

ومبوجب قانون العقوبات، ليست هناك عقوبة إعـدام         - ٨
وميكـن  . ما مل يكن االغتصاب ينطـوي علـى اختطـاف بـالقوة           

للمحكمة أن ختفـض احلكـم بدرحـة إىل الـسجن مـدى احليـاة               
مـــع األشـــغال الـــشاقة أو بـــدرجتني إىل الـــسجن املؤقـــت مـــع  

ــالث ســنوات      ــل عــن ث ــرة ال تق ــشاقة، أي إىل فت . األشــغال ال
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ــ ــة اإلعــدام إىل ثــالث ســنوات مــع   وعلي ه ميكــن ختفــيض عقوب
 .األشغال الشاقة

ــر طــيب، يعاقــب     - ٩ ــدون تربي وأضــافت أن اإلجهــاض، ب
ويتــراوح احلكــم بالــسجن    . عليــه مبوجــب قــانون العقوبــات   

ــني      ــث، ب ــة، أو للطــرف الثال ــرأة املعني ــالث  ٢٤للم ــاعة وث  س
، وإذا قام بعملية اإلجهاض طبيب، فـإن احلكـم أشـد          . سنوات

. ألن مثل هذا العمـل يتعـارض مـع األخالقيـات الطبيـة املهنيـة               
وردا علــى ســؤال وجهتــه الــسيدة أباكــا قالــت إن اإلجهــاض   
الذي يتم من أجل محاية حياة املرأة احلامل وصحتها مـسموح       

ــة     ــرأة أو الــشخص الــذي يقــوم بالعملي ــتم جتــرمي امل ــه، وال ي . ب
ة مـن فـريوس     وفيما يتعلـق مبـسؤولية وزارة الـصحة عـن الوقايـ           

اإليدز ومعاجلته، قالت إن هناك كيانـات       /نقص املناعة البشرية  
ومنظمــات أخــرى تــشارك أيــضا يف تعزيــز الــصحة العامــة مــن 
أجل إسداء املشورة وتقدمي التوصيات فيما يتعلق مبعاجلـة هـذا           

 . املرض

أبــــــرزت أن فــــــريوس نقــــــص املناعــــــة  : الرئيــــــسة - ١٠
ب بـل أيـضا مـسألة     اإليـدز لـيس مـسألة صـحية فحـس         /البشرية

وأعــادت أيــضا   . اجتماعيــة ومــسألة تتعلــق حبقــوق اإلنــسان    
ــا إىل      ــاض دفعهـ ــوانني اإلجهـ ــا بقـ ــى أن اهتمامهـ ــد علـ التأكيـ
التساؤل عما إذا كانـت املـرأة الـيت تعـاين مـن ظـروف خطـرية           
تنفــر مــن الــسعي للحــصول علــى الرعايــة الطبيــة بــسبب هــذه   

 . القوانني وبسبب اخلوف من الوصمة

ــالو ا - ١١ ــسيدة مان ــه     : ل ــصري لقيام ــد امل ــى الوف ــت عل أثن
بعرض مفعـم باألمـل للتحـسينات املؤسـسية والقانونيـة الراميـة             

وقــــد برهنــــت هــــذه . إىل حتقيــــق التنفيــــذ الفعــــال لالتفاقيــــة
ــشجيع املرشــحات       ــى ت ــة عل ــدرة احلكوم ــى ق التحــسينات عل

. السياسيات الناجحات، ال سيما يف املناطق احملافظـة يف مـصر          
نهج املبتكر الذي اتبعته مصر يف هذا الـصدد خيـدم حقـا             وإن ال 

قـــضية املمارســـات اجليـــدة وميكـــن أن يكـــون منوذجـــا مفيـــدا  
 . للبلدان األخرى لكي تقتدي به

 وفيمــا يتعلــق مبركــز جملــس املــرأة الــوطين، قالــت إن    - ١٢
. هذا الس على حد فهمها شبه حكـومي ومؤسـسة سياسـية          

 أي مدى ميكن للمجلـس أن       وعلى هذا األساس، تساءلت إىل    
 .يلزم حكومة مصر عند تقدمي تقرير إىل اللجنة

وأضافت أن الس قطع شوطا كبريا يف التغلب علـى      - ١٣
القــوى احملافظــة واألبويــة، ويف جمــال إصــالح قــوانني الــزواج،   
وقالت إن اللجنة مهتمة اهتماما أكرب بالنتـائج الـيت مت التوصـل        

الم ليس حاجزا أمام حرية املرأة، بـل        إليها واليت تثبت أن اإلس    
إنه يدعم وحيمي إىل حـد كـبري حقـوق املـرأة، ورأت أنـه رمبـا                 
يكون من املفيد أن حتصل اللجنة على نـسخة مـن الدراسـة يف         

ومبوجـب القـوانني اجلديـدة، للمـرأة احلـق يف           . الوقت املناسب 
ــل      ــساءلت إذا كانــت احلقــوق األخــرى، مث ــها ت ــع، ولكن اخلل

وفيمــا يتعلــق . النفقــة، والوراثــة، تتــأثر ــذا اخللــع احلــضانة، و
مبــسألة العنــف املوجــه ضــد املــرأة، ســألت إذا كــان هنــاك أي   

وهل هناك أيـضا    . إجراء تشريعي مت اختاذه ملنع جرائم الشرف      
 قوانني ضد التحرش اجلنسي يف مكان العمل؟

ــالحات    - ١٤ ــسرورة ألن اإلصــ ــا مــ ــا، قالــــت إــ وختامــ
تمادهــا يف مــصر، وتعتقــد أنــه ســيكون مــن  القانونيــة قــد مت اع

املفيــد دراســة املؤشــرات اإلحــصائية مــن أجــل تقيــيم الفعاليــة    
 . احملتملة هلذه اإلصالحات

أعربـــت عـــن ارتياحهـــا للـــردود : الـــسيدة غـــونزاليز - ١٥
أبـرزت التقـدم الـذي    اليت الصادقة اليت مت تقدميها إىل اللجنة، و      

ومــع ذلــك، أعربــت . مت إحــرازه يف جمــال اإلصــالح التــشريعي
أن القضاء علـى حمـو األميـة بـني النـساء سـيكون               يف   عن األمل 

مــن بــني أهــداف الربنــامج الــذي وضــعه املــؤمتر الــوطين املعــين   
 .باملرأة املصرية
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ــا      - ١٦ ــى م ــة عل ــوانني احلالي ــة أن الق وإذ الحظــت املتحدث
يبــدو تــسمح للمــرأة بــاجلمع بــني معاشــها التقاعــدي ومعــاش   

 ا، أعربت عن رغبتـها يف معرفـة الـسبب الـذي        زوجها وإخوا
من أجله تعتمد النساء على الرجـال فيمـا يتعلـق ـذا الـدخل،               

 “اإلخـــوان” وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ملـــاذا هنـــاك إشـــارة إىل 
باإلضــافة إىل األزواج؟ وهــل النــساء العــامالت حيــصلن أيــضا   
على إجازة خاصة لرعايـة أطفـاهلن، وإذا كـان األمـر كـذلك،              

ك شــروط خاصــة جتعلــهن مــؤهالت للحــصول علــى فهــل هنــا
إجازة، وما هي مدة هذه اإلجـازة؟ وسـألت أيـضا إذا كانـت               
هنــاك أحكــام حمــددة يف قــانون العقوبــات فيمــا يتعلــق بــالعنف 

 .املرتكب داخل األسرة

و فيمـــا يتعلـــق مبـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية،  - ١٧
قتـها االنتخابيـة   تساءلت إذا كانـت املـرأة تـستطيع أن تغـري بطا       

وهل احلكومة تعتزم تنفيذ األنـشطة      . عندما تغري مكان إقامتها   
الرامية إىل القضاء على القوالب النمطيـة يف املنـاطق احلـضرية،            
وهل يستطيع الوفد أن يقدم مزيدا مـن املعلومـات عـن عقـاب         

 طالب اجلامعات جسديا؟

والحظت أن مصر وقّعت على الصكوك الدولية مثل         - ١٨
اقية القضاء على االجتار باألشخاص واسـتغالل بغـاء الغـري،            اتف

وطلبـت مزيـدا مـن املعلومـات        . وأن هناك قوانني ضد الدعارة    
واإلحــصائيات عــن الوضــع احلقيقــي، مبــا يف ذلــك إذا كــان       
األشخاص الذين يستفيدون من خدمات الـداعرات معرضـون         
ــرأة الـــوطين واملنظمـــات غـــري    ــان جملـــس املـ ــاب، وإذا كـ للعقـ

كوميــة تعمــل مــن أجــل إصــالح التــشريع ذي الــصلة، وإذا  احل
 . كانت هناك أية خدمات أو برامج إلعادة تأهيل الداعرات

والحظــت أيــضا أنــه جيــري إنــشاء املنظمــات النــسائية  - ١٩
خلدمة احتياجات املرأة ومساعدن علـى زيـادة مـسامهتهن يف           

لت إذا  غـري أـا تـساء     . حياة اتمع، وهو اجتاه ينبغي تشجيعه     
كـان هنــاك دعـم حمــدد يقــدم إىل املنظمـات املــشاركة مــثال يف    

وأخريا، يف معـرض    . جمال حقوق اإلنسان أو البيئة بصفة عامة      
 فيما يتصل باملـادة    ٥٤إشارا إىل الرد على سؤال اللجنة رقم        

ــاملون   ١٥ ــة، الحظـــت أن الرجـــال والنـــساء يعـ  مـــن االتفاقيـ
ذا ارتكبـوا أعمـال عنـف       معاملة خمتلفة جدا مبوجب القانون، إ     
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه . ضــد الطــرف الــذي ارتكــب الزنــا

ــا بأــا جــرائم شــرف، إال أن هــذه     األعمــال ال توصــف رمسي
األحكام متييزية حتما، وينبغي إصـالح القـوانني ذي الـصلة يف            

 . هذا الصدد

طلبــــت مزيــــدا مــــن :  شــــيلينغ-الــــسيدة شــــوب  - ٢٠
النامجـة عـن التـشريع احلـايل يف         املعلومات عن العواقـب املاديـة       

احلــاالت الــيت تقــوم املــرأة بعمليــة اخللــع، واقترحــت ترمجــة        
الدراسة الـيت أجريـت عـن العالقـة بـني الـشريعة واالتفاقيـة إىل             

وطلبـت أيـضا    . اللغة االنكليزية وتقدمي هذه الترمجة إىل اللجنة      
بعـض التوضـيحات عـن مـا لــس املـرأة الـوطين مـن ســلطات        

يقيني، باإلضافة إىل والية هذا الس إلحالة النتـائج         وتأثري حق 
الـيت تتوصـل إليهـا اللجنــة إىل احلكومـة، واقترحـت أن يوصــي      
ــاري     ــول االختيـ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ ــة بالتـ الـــس احلكومـ

 .لالتفاقية

ورحبــت باإلصــالحات القانونيــة الــيت جتــري بالفعــل،  - ٢١
 الدستور، فينبغـي  وأضافت أنه إذا كان لالتفاقية األسبقية على   

ــرة   ــادة  ١اللجــوء إىل الفق ــشكل كامــل مــن أجــل   ٤ مــن امل  ب
ويف جمـال القـضاء، إذا قـرر املـسؤولون          . تعزيز النهوض بـاملرأة   

تعيني قضاة من النساء، فينبغي تعيني عدد كبري من القاضـيات           
وفيمـا يتعلـق   . ينبغي تعيينـهن مـن أجـل إحـداث تغـيري حقيقـي          

باملنظمات غري احلكومية، تـساءلت   املتعلق ١٥٣بالقانون رقم   
إذا كان هذا القانون يزيـد بالفعـل مـن التقييـدات البريوقراطيـة              
علــى املنظمــات غــري احلكوميــة، كمــا تــدعي هــذه املنظمــات،  
وتساءلت عن الـسبب الـذي جعـل احملكمـة العليـا إعـالن هـذا                

 .القانون غري دستوري
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أة وطلبـت أيـضا مزيــدا مـن املعلومـات عــن وضـع املــر      - ٢٢
العــام يف إطــار للعمالــة، ال ســيما يف القطــاع اخلــاص املتنــامي، 
وعما إذا كان يتم بالفعل تنفيذ القوانني القائمـة، مبـا أن زيـادة     
عمليــات اخلصخــصة تــؤدي يف كــثري مــن األحيــان إىل التمييــز  

وإذ الحظـــت إنـــشاء . ضـــد املـــرأة، مـــثال يف حـــاالت احلمـــل
اء العــامالت يف منــاطق جتاريــة حــرة، تــساءلت عــن عــدد النــس

هــذه املنــاطق، ومــا هــي ظــروف عملــهن، وهــل يعملــن مــثال    
 .بعقود نقابية

، الحظــت أن خطــط التنميــة ١٤وفيمــا يتعلــق باملــادة  - ٢٣
ــرأة     ــع املـ ــة إىل حتـــسني وضـ ــار احلاجـ ــة تـــضع يف االعتبـ الريفيـ

 يف  ٥٠ومع ذلك، مبا أن املرأة الريفيـة متثـل أكثـر مـن              . الريفية
ساء، طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن   املائــة مــن جممــوع النــ 

حالتــــهن، ال ســــيما الــــشابات والنــــساء الــــاليت يف متوســــط  
وجيب علـى جملـس     . عمرهن، وكيف تأثرن بعملية اخلصخصة    

املرأة الوطين أن يبذل كل جهد ممكن لتغـيري القوالـب النمطيـة             
جتاه املرأة بوصفها املصدر الرئيـسي للعنايـة بـاملرتل، والـشروع      

لــت بلــدان أخــرى، يف تعزيــز مفهــوم العنايــة      مــثال، كمــا فع 
األبويــة ألنــه مــن األساســي يف اقتــصاد معــومل أن تتمتــع املــرأة   

ــل    ــوق العمـ ــة يف سـ ــساواة حقيقيـ ــاذ   . مبـ ــه مت اختـ ــرت بأنـ وأقـ
إجراءات قانونية ملنع ومعاقبة العنف الذي حيدث أثنـاء احلجـز           
يف أقـــسام الـــشرطة، ولكنـــها تـــساءلت إذا كـــان يـــتم بالفعـــل 

املــرأة علــى رفــع الــشكاوى، وإذا كــان مــن حقهــا أن تــشجيع 
ــا هــو       ــشرطة، وم ــن يف ال ــساء يعمل ــصال مــع ن ــى ات تكــون عل

 .اإلجراء الذي يتخذه جملس املرأة الوطين يف هذا اال

أشارت إىل التقدم اهلام الذي     : السيدة غونيسيكريي  - ٢٤
أحرز يف تعزيز حقوق املـرأة ولكنـها أكـدت علـى أمهيـة ربـط                

كوك الدوليـــة وباحلاجـــة إىل القـــضاء علـــى آثـــار  ذلـــك بالـــص
التقاليد القانونية االستعمارية، مثل سـن البلـوغ القـانوين وهـو            

وهنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن املعلومـات عـن مـسألة               . سنة ٢١
ــة يف املرحلــة الثانويــة،       ــال، املتــصل بتــرك الدراس زواج األطف

ب والعنف املتزايد ضد املراهقات احلوامـل، وكلـها مـسائل جيـ        
معاجلتها من زاوية صحية وتربوية، فضال عـن مـشكلة العنـف            
املوجــه ضــد املــرأة، والــدعارة، واالغتــصاب، والقتــل ألســباب 

وفيمـا يتعلـق باملـسألة      . متس الشرف، والعنف أثنـاء االحتجـاز      
األخرية، أقرت بأنه يتم تثقيف رجال الشرطة يف جمال حقـوق           

نفــس الــشيء اإلنــسان، ولكنــها تــساءلت إذا كــان يــتم عمــل  
ومبا أنه يتم تعريف االغتصاب على أنـه        . بالنسبة ألفراد اجليش  

عملية جنسية بدون موافقة الطرف اآلخـر، تـساءلت إذا كـان            
من الضروري إثبات اسـتخدام القـوة يف حـاالت االغتـصاب،             
ومـــا هـــو الوضـــع القـــانوين لالعتـــداءات اجلنـــسية اخلطـــرية       

ــساورها فيمــا   . األخــرى ــق ي ــالعنف  وأضــافت أن القل ــق ب يتعل
املوجـــه ضـــد احلوامـــل، وتـــساءلت كـــذلك إذا كـــان عقـــاب  
ــا للــضحايا، ومــا إذا كــان    الــداعرات لــيس يف الواقــع إال عقاب

 . املترددون على الداعرات ينالون عقام أيضا

ــه ينبغــي الطعــن يف القــانون الــذي حيــول     - ٢٥ وأضــافت أن
يــة دون نقــل األم جنــسيتها إىل طفلــها إذا مت التعــرف علــى هو

ويتمثـل  . األب وذلك على ما يزعم لتجنب اجلنسية املزدوجـة        
احلــل الــذي مت اعتمــاده يف بعــض البلــدان يف أن الطفــل عنــدما 

وأكـدت  . ، يـستطيع أن خيتـار إحـدى اجلنـسيتني         ٢١يبلغ سن   
على أنه ينبغي اعتبار مسؤولية األطفال تقع على عاتق اتمـع           

ن التجــارب الــيت وميكــن االســتفادة مــ. علــى املــرأة وحــدها ال
وفيمــا يتعلــق بقــانون املنظمــات غــري . مــرت ــا بلــدان أخــرى

احلكومية، الـذي اعتربتـه احملكمـة العليـا غـري دسـتوري، قالـت               
إن احلكومة ينبغي أال حتاول سن تشريع جديـد للتحايـل علـى             

 .قرار احملكمة

قالـت ردا علـى املـسائل الـيت     ): مصر (السيدة تالوي  - ٢٦
انالو، إن جملس املـرأة الـوطين الـذي مت إنـشاؤه            أثارا السيدة م  

مبرســوم رئاســي يتمتــع مبيزانيتــه اخلاصــة، وبوضــعه القــانوين       
ولدى الس حرية كـبرية يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة            . اخلاص

باإلنفــاق، وهــي اهليئــة الوحيــدة املــسؤولة عــن شــؤون املــرأة،    
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ــدويل      ــستوى ال ــى امل ــصدد عل ــل الــس مــصر يف هــذا ال . وميث
ــشريعة       ــة بال ــتم ترمجــة الدراســة املتعلق ــه ســوف ي وأضــافت أن
ــا يتعلـــق بالقتـــل    ــة، وفيمـ ــها إىل اللجنـ ــرأة وإحالتـ وشـــؤون املـ
ألســباب متــس بالــشرف، قالــت إن القــانون ال يــسمح ــذا       
القتـــل، الـــذي تعتـــربه الـــسلطات جرميـــة شـــأنه شـــأن اجلـــرائم 

  الـذي وجهتـه اللجنـة      ٦٤وفيما يتعلق بالسؤال رقم     . األخرى
حول حقوق الوراثة، قالت إنه لـيس لـديها معلومـات إضـافية             

 .تقدمها إىل اللجنة

ــونزاليز،      - ٢٧ ــسيدة غ ــها ال ــيت وجهت ــئلة ال ــى األس وردا عل
أشــارت إىل أن اإلحــصاءات الــواردة يف التقريــر يعــود تارخيهــا 

 ٢٠٠١ينـاير   /، بينما تشري أرقام كـانون الثـاين       ١٩٩٦إىل عام   
 يف املائـة    ٦٣النـساء قـد اخنفـض مـن         إىل أن معدل األميـة بـني        

وقـد مت إنـشاء أكثـر       .  يف املائة  ٥٠ و   ٤٧إىل نسبة تتراوح بني     
 مدرســـة للبنـــات يف املنـــاطق النائيـــة واجلهـــود     ٣ ٠٠٠مـــن 

. املختلفة مستمرة لتشجيع الفتيات علـى الـذهاب إىل املدرسـة       
وفيما يتعلق باألرملة اليت جتمع بني معاشها التقاعـدي ومعـاش          

التقاعدي، قالت إن هذه املمارسة مفهومة مبـا أن املـرأة           أخيها  
يف اإلسالم من مسؤولية أقرب رجل من أهلها، حىت إذا كـان            

وأكدت أيضا على أن املـرأة الـيت تنتقـل          . لديها مصدر للدخل  
ــا يف    ــا االنتخابيـــة تـــستطيع بـــالطبع أن تنقـــل حقهـ مـــن دائرـ

ب بطاقـة   التصويت إىل مكان إقامتها اجلديـد، شـريطة أن تطلـ          
انتخاب جديدة قبل املوعد النهائي لتقدمي الطلبات قبل موعـد          

 .االنتخابات

 شـيلينغ، قالـت إن   -وردا على أسـئلة الـسيدة شـوب        - ٢٨
جملس املرأة الـوطين سيـضغط علـى احلكومـة لكـي توقـع علـى                
ــاري لالتفاقيــة، ويواصــل تعزيــز اســتخدام    الربوتوكــول االختي

، ٤ مــن املــادة  ١ مبوجــب الفقــرة  التــدابري االســتثنائية املؤقتــة  
 املتـصل   ١٥٣وفيمـا يتعلـق بالقـانون رقـم         . لتعزيز قضايا املـرأة   

باملنظمات غري احلكومية، قالت إن القـانون ال يقيـد يف الواقـع             
حرية هذه املنظمات، بل بالعكس يزيل العقبـات الـيت تعتـرض            

ومل تلـغ احملكمــة  . عملياـا وحيــد مـن إشــراف احلكومـة عليهــا   
ــ ــباب     العليـ ــل ألسـ ــضمونه بـ ــا يف مـ ــاك عيبـ ــانون ألن هنـ ا القـ

ــى جملـــس      ــه علـ ــة مل تعرضـ ــسلطة التنفيذيـ ــا أن الـ ــة، مبـ إجرائيـ
وسوف يتم تقدمي قانون جديد يشبه مـن        . الشورى يف الربملان  

حيث مضمونه إىل حد كبري القـانون القـدمي الـذي مت صـياغته              
 على حنو مشترك مع املنظمات غري احلكومية للمـرة األوىل إىل          

 .الربملان يف املستقبل القريب

وفيمــــا يتعلـــــق بالــــسؤال الـــــذي وجهتــــه الـــــسيدة     - ٢٩
غونيسيكريي عـن تقريـر الدولـة الطـرف، قالـت إن املنظمـات              

ــة مل تــشارك يف إعــداد التقريــر   ومل يكــن قــد مت . غــري احلكومي
والــس يــدرك . إنــشاء جملــس املــرأة الــوطين يف ذلــك الوقــت  

ركة املنظمــات غــري احلكوميــة، متامــا ضــرورة التأكــد مــن مــشا
وأضـافت  . وإن هذا التعـاون حيـدث بالفعـل مـن ناحيـة عمليـة             

أنه ليس لديها موقف حمدد فيمـا يتعلـق بتخفـيض سـن البلـوغ               
ــراد اجلــيش والــشرطة   .  ســنة١٨إىل  وفيمــا يتعلــق بتــدريب أف

على حقوق اإلنسان، قالت إن هذا التدريب غري ضروري مبـا           
 . شؤون املدنيةأنه ليس للجيش عالقة بال

قالـــت فيمـــا يتعلـــق ): مـــصر (الـــسيدة عبـــد الـــستار - ٣٠
حبقــوق املــرأة يف حــاالت الطــالق، إذا خلعــت املــرأة زوجهــا    
رد أا ال تتفق معه، فإا تتنـازل بـذلك عـن حقهـا مبوجـب                

. الــشريعة يف احلــصول علــى أي نفقــة وعليهــا أن تــسدد املهــر  
لـزوج باالنفـاق علـى       ولكن يف حاالت اإلساءة أو عـدم قيـام ا         

زوجته، مبا يف ذلك يف حالة سجنه ملدة تزيد عـن سـنة، أو إذا               
كانت يعـاين مـن مـرض مـزمن مل تكـن الزوجـة علـى علـم بـه                    
قبل الزواج، فإن من حق الزوجة أن ترفع دعـوى طـالق أمـام              

وتـستطيع املـرأة أيـضا      . احملاكم، وحتتفظ جبميع حقوقهـا املاليـة      
ال، مبا أن احلق يف البقاء مـع األم         أن حتصل على حضانة األطف    
وفيمـا يتعلـق بالوراثـة، سـيزول        . يعترب حقا من حقـوق الطفـل      

حق املرأة يف الوراثة مع مرور الوقت، ولكن حق األطفال لـن            
 .يزول
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وفيما يتعلق جبرائم الشرف، أكدت أنه غري مـسموح          - ٣١
ا مبوجب قانون العقوبات، ولكنها أقرت بأن هنـاك أحكامـا     

ب الزوجـــة الزانيـــة والزوجـــة الـــيت تقتـــل زوجهـــا الـــزاين تعاقـــ
ــزوج الــزاين أو        ــى ال ــروض عل ــن العقــاب املف ــصورة أشــد م ب

وأقـرت بـأن هـذه األحكـام        . الزوج الذي يقتل زوجتـه الزانيـة      
وفيمـا يتعلـق بالـدعارة، اعترفـت بـأن          . متييزية وينبغـي تعديلـها    

ــه       ــا، ولكن ــردد عليه ــى املت ــداعرة ال عل ــى ال ــع عل ــاب يق ا العق
أكــدت أن مــا يعاقــب عليــه أكثــر مــن أي شــيء آخــر هــو         

ومع ذلك، يعاد النظر يف القـوانني       . املمارسة املستمرة للدعارة  
الـــيت تتعلـــق بالـــدعارة وســـوف يـــتم تعديلـــها إذا كـــان ذلـــك 

 .ضروريا للتأكد من املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال

مـشمول  قال إن العنـف املـرتيل       ): مصر (السيد خليل  - ٣٢
يف القـــانون العـــام الـــذي يعاقـــب مجيـــع أعمـــال العنـــف أو       
اإلســاءات الــيت يرتكبــها الرجــل أو املــرأة أو الــيت يــتم ارتكاــا 

ــدافع     ــرأة، بغــض النظــر عــن ال وميكــن أن . ضــد الرجــل أو امل
وفيمـا يتعلـق بـاإلجراءات      . يشكل هذا العنف أساسـا للطـالق      

ــاجلر   ــة بـ ــرأة املتهمـ ــتجواب املـ ــستخدمة يف اسـ ــال إن املـ ائم، قـ
الـــشرطة مـــسؤولة عـــن االســـتجواب األويل الـــذي ينبغـــي أن  
جيـــرى وفقـــا للقواعـــد واألنظمـــة املنـــصوص عليهـــا يف قـــانون 

وال ميكــن تفتــيش املــرأة إال يف حــضور شــرطية،     . العقوبــات
ميكــــن احتجازهــــا إال يف مراكــــز االحتجــــاز املخصــــصة  وال

ثــر مــن وال ميكــن لالســتجوابات األوليــة أن تــدوم أك . للنــساء
ــرة، يتــوىل املــسؤولون يف مكتــب   .  ســاعة٢٤ وبعــد هــذه الفت

 . املدعي العام إجراء االستجوابات التالية

وردا على السؤال املتعلـق مبركـز االتفاقيـة يف القـانون             - ٣٣
ومـع  . املصري، قال إن الدستور هـو القـانون األعلـى يف البلـد            

صر ، كانت مـ   ١٩٧١ذلك، عندما مت اعتماد الدستور يف عام        
ــوق        ــة حلق ــصكوك الدولي ــن ال ــثري م ــا يف ك ــد أصــبحت طرف ق
اإلنسان، واحلقوق املكرسة يف هذه الـصكوك أصـبحت جـزءا           

وعليــه فــال ميكــن هلــذه احلقــوق أن تتــأثر بــأي   . مــن الدســتور

ــوانني أخــرى  ــا مــسؤولة عــن    . ق وإن احملكمــة الدســتورية العلي
نـاك قانونـا    وإذا تـبني أن ه    . الرصد اإلداري جلميع التـشريعات    

ال يتمشى مع األحكام الدستورية، فـإن احملكمـة تعتـربه بـاطال             
ويـــتم نــشر قرارهـــا يف اجلريــدة الرمسيـــة، وهــو غـــري    . والغيــا 

وإذا كانت هناك حماولة إلعادة صـياغة       . خاضع ألي استئناف  
ــا      ــإن احملكمــة العلي ــه غــري دســتوري، ف ــبني أن القــانون الــذي يت

التـشريع املـصري مل جيـد       وهكذا فإن   . سوف تلغيه مرة أخرى   
صـــعوبة يف قبـــول الـــصكوك الدوليـــة ألن أحكامهـــا مكرســـة  

 .بالفعل يف الدستور

وعلى الرغم من أن استخدام العقـاب اجلـسدي كـان            - ٣٤
ــي، إال أن وزارة    ــام التعليمـ ــسابق يف النظـ ــه يف الـ ــسموحا بـ مـ

وقال إنه يوافق متاما علـى اآلراء الـيت أعربـت           . التربية قد منعته  
وقــد تلقــى . للجنــة بــضرورة تنفيــذ قــوانني عمالــة املــرأة عنــها ا

القضاة والعاملون اآلخرون يف النظام القانوين التدريب الـالزم         
لتطبيق القوانني ذات الصلة تطبيقا سليما مـع مـا ينطـوي علـى         

 . ذلك من نتائج إجيابية

قالـت ردا علـى الــسؤال   ): مــصر (الـسيدة ذو الفقـار   - ٣٥
الـسابقة الـسيدة أكـار، إنـه مت عـرض           الذي طرحته يف اجللـسة      

ــانون     ١ ٢٢٧ ــاد ق ــد اعتم ــة األوىل بع ــة يف األشــهر الثالث  حال
وقد نـص القـانون علـى أنـه ينبغـي أال ميـضي أكثـر مـن                  . اخللع

وقـد مت تطبيـق     . ستة أشهر بني بداية اإلجراءات وإاء الـزواج       
 .هذه اإلجراءات بسالسة وكانت التجربة إجيابية للغاية

 يتعلـــق مبلكيـــة الـــزوجني، ال يعتـــرف القـــانون وفيمـــا - ٣٦
فالزوجــة حتــتفظ بامسهــا   . املــصري مبفهــوم امللكيــة املــشتركة   

ومــع ذلــك،  . وبأمالكهــا الــيت كانــت متتلكهــا قبــل الــزواج     
، فــإن ٢٠٠٠مبوجــب القــانون اجلديــد الــذي مت ســنه يف عــام   

عقود الزواج ميكن أن تتضمن اتفاقا بني الـزوجني يـنص علـى             
 . ك املكتسبة أثناء الزواج يف حالة الطالقتقاسم األمال
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ــارت إىل -وردا علـــى الـــسيدة شـــوب   - ٣٧ ــيلينغ، أشـ  شـ
 يف املائــــة مــــن النــــساء العــــامالت هــــن موظفــــات      ٣٢ أن

ــل  ــات، ويعمـ ــام  ١٢حكوميـ ــاع العـ ــهن يف القطـ ــة منـ  يف املائـ
ــهن يف القطــاع اخلــاص   ١٦ و ــة من ــري  .  يف املائ ويف القطــاع غ

ئــة مــن النــساء يف القطــاع الزراعــي   يف املا٤١الرمســي، تعمــل 
أمــا نــسبة النــساء يف القطــاع غــري الرمســي   . وقطــاع اخلــدمات

فهي متيـل إىل االزديـاد أو إىل أن تظـل ثابتـة، بينمـا متيـل نـسبة               
ويعطــي جملــس املــرأة . الرجــال إىل االخنفــاض بــصورة تدرجييــة

الوطين األولوية للنساء يف القطاع غـري الرمسـي وللنـساء الـاليت             
وقد مت خصخـصة املنـاطق التجاريـة        . ى رأس األسر املعيشية   عل

وعلى الرغم من األثـر الـسليب للخصخـصة علـى عمالـة        . احلرة
املــرأة، إال أن الــربامج ومــشاريع االئتمانــات الــصغرى تــساعد  

 . املرأة اليت أصبحت عاطلة عن العمل من جراء هذه العملية

 العــام وكــان هنــاك يف الــسابق تفــاوت بــني القطــاعني  - ٣٨
واخلاص فيما يتعلق باإلجازات بـدون مرتـب ألغـراض رعايـة             

، ١٩٩٦غــري أنــه مبوجــب القــانون املعتمــد يف عــام   . األطفــال
امتثاال التفاقية حقوق الطفل، حيق جلميـع األمهـات العـامالت      
الاليت يلدن أن يأخـذن إجـازة ملـدة سـنتني إىل ثـالث سـنوات                

. علق ذا احلكـم   وليست هناك شروط خاصة تت    . أثناء عملهن 
ومــع ذلــك، ينظــر . فهــو حــق ممنــوح بــصفة تلقائيــة عنــد طلبــه

جملس املرأة الوطين يف العمل علـى تغـيري القـانون جلعلـه ينطبـق            
علــى مجيــع األمهــات الــاليت لــديهن أطفــال ال علــى األمهــات   

 .الاليت يلدن فقط

وفيمـــا يتعلـــق بعمـــل املـــرأة يف القـــضاء، مل متـــر ســـنة   - ٣٩
 مل تعــرض فيهــا قــضية علــى احملــاكم  ١٩٥١م واحــدة منــذ عــا

ــضاء      ــها يف الق ــا يف تعيين ــة حقه ــرأة إىل ممارس ــا امل ــسعى فيه . ت
ويهتم جملـس املـرأة الـوطين بـشكل نـشط حبالـة معروضـة اآلن                
علــى احملكمــة العليــا، ويعتــزم تقــدمي مــشروع عــن إنــشاء أمــني  
مظامل للمرأة لدعم املرأة يف كفاحهـا مـن أجـل احلـصول علـى         

ــسية،    حقوقهــا ــصل بقــضايا اجلن  يف احملــاكم، ال ســيما فيمــا يت
 . وبالنساء الاليت يرغنب يف شغل مناصب يف القضاء

قالــت إن الوصــف الــذي قدمــه جملــس : الــسيدة شــن - ٤٠
املـــرأة الـــوطين أشـــار إىل أن للمجلـــس ســـلطة متثيـــل املـــرأة يف 

وتأمـل أن للمجلـس سـلطة     . احملافل الثنائية واملتعددة األطـراف    
وطلبـت معلومـات عـن عـدد        . بريين يف مصر كذلك   ودخل ك 

وأشــارت إىل أن معظــم أعــضاء . األعــضاء العــاملني يف الــس
 عضوا يأتون من منظمـات غـري حكوميـة     ٣٠الس وعددهم   

وأعربـت عـن األمـل يف أن أعـضاء          . ومن األوسـاط األكادمييـة    
من املنظمات غري احلكومية شاركن بـصفتهن أعـضاء يف هـذه            

دمن تقــارير إىل منظمــان عــن خطــط وأنــشطة  املنظمــات وقــ
 . الس

وأضافت أن القانون املصري حمايد وال مييز بـني املـرأة            - ٤١
ولذلك مـن األمهيـة    . والرجل فيما يتعلق بالعنف بوصفه جرمية     

مبكان فهم نفسية ودينامية العنف املوجه ضـد املـرأة مـن أجـل              
 قويـا كمـا     والقـانون املـصري لـيس     . القضاء على هذه الظاهرة   

ينبغــــي أن يكــــون يف معاجلتــــه موضــــوع العنــــف املــــرتيل،      
وباإلضــافة . واالغتــصاب، وتــشويه األعــضاء التناســلية للمــرأة 

إىل ذلك، يتم تعريف كلمة االغتصاب تعريفا ضيقا أكثـر مـن            
ــالزم ــع     . ال ــة عــن مجي وينبغــي إجــراء دراســة استقــصائية وطني

صر اختــاذ ويــتعني علــى مــ. أشــكال العنــف املوجــه ضــد املــرأة 
خطــوات ملــساعدة املــرأة علــى عــدم شــعورها بــاخلوف عنــدما  

وينبغي تشكيل وحـدات    . تبلغ عن حاالت العنف إىل الشرطة     
شـــرطة متخصـــصة لتـــستلم الـــشكاوى الـــواردة مـــن النـــساء،  
وينبغي للمنظمات غري احلكومية أن تشجع على تقـدمي الـدعم           

اء األميـات يف    وبسبب النسبة املئوية العالية للنس    . يف هذا اال  
ــة      مــصر، ينبغــي اســتغالل وســائط اإلعــالم والوحــدات املتنقل

 .لنشر الوعي حول مسألة العنف املوجه ضد املرأة
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ــني كــوي   - ٤٢ ــسيدة ف ــث   : ال ــصر الثال ــر م ــت إن تقري قال
والتقريرين الرابع واخلامس معا تتضمن تقريبا أوصافا متطابقـة         

 مـن االتفاقيـة،     ١٤ألنشطة احلكومـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املـادة            
ــرات        ــني فت ــد انقــضت ب ــدة ســنوات ق ــن أن ع ــرغم م ــى ال عل

وتـساءلت  . اإلبالغ، ومنو السكان يف الريـف يف ذلـك الوقـت          
إذا كـــان هنالـــك أي تغـــيري يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا احلكومـــة 

ــة  ــرأة الريفي ــساعدة امل ــا   . مل ــع واخلــامس مع ــرين الراب وإن التقري
ــشية ا    ــر املعيـ ــدد األسـ ــشريان إىل أن عـ ــن   يـ ــتفادت مـ ــيت اسـ لـ

ــشؤون      ــعته وزارة الـ ــذي وضـ ــر الـ ــاجي لألسـ ــشروع اإلنتـ املـ
، ولكنـه مل    ١٩٩٠ أسـرة يف عـام       ٥٠ ٠٠٠االجتماعية جتاوز   

ــاوز  ــام ٢٠ ٠٠٠يتجـ ــبب  . ١٩٩٨ يف عـ ــن سـ ــساءلت عـ فتـ
. االخنفـــاض اهلائـــل يف عـــدد األســـر املـــستفيدة مـــن املـــشروع 

قــت  تل١٩٩٢التقريــر الثالــث فقــد أشــار إىل أنــه يف عــام   أمــا
ــادات    ١ ٥٠٠حــوايل  ــدريب يف إطــار مــشروع القي ــرأة الت  ام

وورد نفــس عــدد النــساء يف التقريــرين الرابــع  . الريفيــة للنــساء
فتساءلت إذا كـان ذلـك يعـين أن املـرأة مل تعـد              . واخلامس معا 

وعلـى الـرغم مـن أن       . تتلقى التـدريب يف إطـار هـذا املـشروع         
ا يتعلـــق الـــسلطات املـــصرية أجابـــت عـــن أســـئلة اللجنـــة فيمـــ

ــذ       ــن تنفي ــدم تفاصــيل ع ــا مل تق ــصغرى، إال أ ــات ال باالئتمان
بــرامج لالئتمانـــات الـــصغرى أو عـــن عـــدد الريفيـــات الـــاليت  

وينبغـي أن تـرد هـذه املعلومـات يف          . استفدن من هذه الـربامج    
التقرير الدوري القادم ملصر، كما ينبغي أن ترد معلومات عن          

 . يف املستشفياتالنسبة املئوية للريفيات الاليت وضعن

قالت إنه ينبغي اتباع ج مشويل فيما       : السيدة هازيل  - ٤٣
اإليـــدز /يتعلـــق بالوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  

وإن اآلثــار القانونيــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعنــف . ومعاجلتــه
املوجه ضد املرأة، والتأكيد علـى الـدور اإلجنـايب للمـرأة ميكـن              

اإليـدز بـني    / فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        أن يساهم يف زيادة   
ــساء املـــصريات  ــدات الـــيت مت تقـــدميها    . النـ ورحبـــت بالتأكيـ

ومفادها أن موضوع اجلنسية سوف يعاد النظـر فيـه، ال سـيما             

وأضـافت أن   . يف ضوء متكني املرأة إعطاء جنسيتها إىل أطفاهلا       
يزال يساورها فيمـا يتعلـق بـالعنف املوجـه ضـد املـرأة               القلق ال 

ميع أشكاله، وجتـاه املـرأة احملتجـزة وإزاء جـرائم الـشرف يف              جب
وإــا ترحــب مبعاقبــة اجلــرائم الــيت يرتكبــها الرجــل يف   . مــصر

سياق الزنا، ولكنـها أشـارت إىل أن جـرائم الـشرف ميكـن أن               
تنطــوي علـــى أفـــراد أخـــرين يف العائلـــة، وســـألت إذا كانـــت  

. ذا الـصدد  هنالك أية برامج توعيـة للقـضاة يـتم تنفيـذها يف هـ             
وأخريا، أعربت عن قلقها بشأن الدراسـة االستقـصائية املـشار           
إليها يف اجللـسة الـسابقة، والـيت أشـارت إىل أن العنـف املـرتيل                

ــة      ــاس ثقاف ــل الن ــني أق ــسية ب ــصفة رئي ــن   . حيــدث ب ــه م ــا أن ومب
املعــروف جيــدا أن العنــف املــرتيل منتــشر يف مجيــع مــستويات   

دراسـة االستقـصائية وعلـى      اتمع، تساءلت كيف مت إجراء ال     
أي شــيء ركّــز البــاحثون جهــودهم، وإذا كــان قــد أُمهلــت       
النــساء الــاليت ينــتمني إىل جمموعــات اجتماعيــة أخــرى عنــد       

 . إجراء الدراسة االستقصائية

قالــت إن التقريــرين الــدوريان الرابــع    : الــسيدة تايــا  - ٤٤
ــسبتني خمتلفــتني عــن الفتيــات الــاليت      ــان ن ــا يعطي واخلــامس مع

الفـرع  ( يف املائـة     ١,٢١: تركن الدراسة يف املرحلـة االبتدائيـة      ي
، ١٠الفـرع الثـاين، املـادة       ( يف املائـة     ٧و  ) األول، اجلزء األول  

. ؛ وســألت أي النــسبتني هــي النــسبة الــصحيحة )اجلــزء الثــاين
ورحبـــت بالـــشرح املفـــصل حـــول الطريقـــة الـــيت حتـــاول ـــا  

ــا   ت، ومعــدالت احلكومــة املــصرية ختفــيض عــدد النــساء األمي
تــــرك الدراســــة، والتفاصــــيل املتعلقــــة بالعوامــــل التارخييــــة      

فالبلــدان الــيت نفــذت . واالجتماعيــة الــيت تعرقــل هــذه اجلهــود 
سياسات التكيف اهليكلي مثل مـصر وجـدت نفـسها يف كـثري      
من األحيان متر بصعوبات فيما يتعلق باحملافظـة علـى ميزانياـا            

ــا   ــادة هــذه امليزاني ــة أو زي ــذلك، ازدادت   . تالتعليمي ونتيجــة ل
ــدهورت     ــات، وت ــرك الدراســة، ال ســيما بــني الفتي معــدالت ت

ونظرا ألمهية برامج حمـو األميـة،     . نوعية التعليم يف هذه البلدان    
وبرامج احلـد مـن تـرك الدراسـة، وإصـالح املنـاهج الدراسـية،               
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سألت ما هي املـوارد املخصـصة يف امليزانيـة يف الوقـت الـراهن             
وطلبت معلومات عـن الـصعوبات      .  بصفة عامة  لقطاع التعليم 

ــب        ــسياسية لتجن ــا ال ــق بإراد ــا يتعل ــصر فيم ــا م ــيت تواجهه ال
 .ختفيض ميزانية التعليم فيها

ــاريس  - ٤٥ ــسيدة تافـ ــيلفا الـ ــب   : دا سـ ــا ترحـ ــت إـ قالـ
بـأن مـسؤولية تنفيـذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق               باعتراف مـصر  

ــة  ظمــات غــري وتــساءلت إذا كانــت املن. مجيــع ســلطات الدول
ــة     ــسياسات املتعلقـ ــذ الـ ــوير وتنفيـ ــاركت يف تطـ ــة شـ احلكوميـ

ــرأة  ــشؤون امل ــادة  . ب ــصري   ١١وقالــت إن امل  مــن الدســتور امل
ــني       ــق ب ــرأة التوفي ــسؤولة عــن متكــني امل ــة م ــشري إىل أن الدول ت

غــري أن التــدابري  . مــسؤولياا العائليــة ومــسؤولياا الوظيفيــة   
د مل تتجاوز جمـال األمومـة       العملية اليت مت اختاذها يف هذا الصد      

ــشكل ضــيق  ــن     . ب ــضا م ــستفيد أي وســألت إذا كــان الرجــل ي
ــسؤوليات الوظيفيــــة       ــني املــ ــة إىل التوفيــــق بــ ــدابري الراميــ التــ

وإن عــدم وجــود مثــل هــذه التــدابري     . واملــسؤوليات العائليــة 
وأعربـت  . يعكس التأكيد على دور املرأة النمطي بوصفها أمـا        

 إىل حقوق املرأة يف هـذا اـال         عن قلقها بسبب إشارة التقرير    
ــا   ــى أـ ــا”علـ ــة   . “زاامتيـ ــسؤوليات العائليـ ــني املـ ــالتوفيق بـ فـ

 .واملسؤوليات الوظيفية حق ال امتياز

وأعربت عن قلقها بشأن الطريقة اليت تعـاجل ـا مـصر        - ٤٦
فالنساء، وكثري منـهن أرغمـن علـى ممارسـة          . موضوع الدعارة 

، ومـع ذلـك هـن اللـوايت     الدعارة، وقعن ضحية هلـذه املمارسـة      
يــتم حماكمتــهن، بينمــا يوجــه الرجــال الــذين اســتغلوهن إصــبع 

ومثل هذا النهج غري عادل وغـري فعـال إذا أريـد            . االام إليهن 
ويتضمن القانون املصري أيـضا أحكامـا       . القضاء على الدعارة  

وعلى الرغم من أن املفهـوم      . متييزية فيما يتعلق جبرائم الشرف    
نــــص القــــانون، إال أنــــه موجــــود يف روح غــــري موجــــود يف 

القانون، مبا أن الرجال خيضعون لعقاب أقل شدة مـن العقـاب           
 . الذي ختضع له النساء عند وقوع هذه اجلرائم

أعربـت عـن قلقهـا بـأن       : السيدة ليفينغـستون راداي    - ٤٧
االغتصاب داخل الزواج غري معترف بـه يف القـانون املـصري،            

دراسـة استقـصائية حديثـة العهـد،        على الـرغم مـن أنـه، وفقـا ل         
 يف املائــة مــن النــساء يف مــصر، تعتــربه شــكال مــن أشــكال ٩٣

 يف املائة مـن الرجـال الـذين يعتربونـه         ٤٦العنف املرتيل، مقابل    
، ١٩٩٨ لعــام ٦ومبوجــب القــانون رقــم . حقــا مــن حقــوقهم

. يعتـــرب العنـــف املوجـــه ضـــد الزوجـــة جرميـــة إال إذا تفـــاقم ال
عتقد أن تغيري هذا احلكم يتناىف مع الـشريعة،      وأضافت أا ال ت   

ولـــذلك فـــإن أي مقاومـــة ضـــد اإلصـــالح تـــستند إىل الرتعـــة 
 .األبوية ال إىل االعتراضات الدينية

قالت إن جملس املرأة الـوطين      ): مصر (السيدة تالوي  - ٤٨
جملس حمترم يف مصر ويتمتع بشراكة جيدة مع املنظمـات غـري            

ــة ــرة   وكانــت تعــىن إحــدى . احلكومي ــه الــيت تتراســها وزي  جلان
 جلنـة، باملنظمـات غـري احلكوميـة، وعليـه           ١١سابقة، وعـددها    

ــة إشــارة     ــإن أي إشــارة إىل اســتبعاد املنظمــات غــري احلكومي ف
ــة ــة املــصرية      . خاطئ ــارة إىل أن احلكوم ــق باإلش ــا يتعل ــا فيم أم

حمايـدة فيمـا يتعلـق بـالعنف املوجـه ضـد املـرأة، فإـا دحـضت          
ــوي هــذه الف   ــشكل ق وأضــافت أن اإلحــصاءات ذات  . كــرةب

ويف . الــصلة غــري كافيــة، ولكــن احلكومــة تــدرك متامــا الوضــع 
تبلــغ املــرأة عــن حــاالت العنــف املــرتيل، ولكــن        املاضــي، مل

املواقف قـد تغـريت، ويـتم تغطيـة حـاالت العنـف املـرتيل علـى              
ــصحافة   ــع يف الـ ــاق واسـ ــشكلة ألن   . نطـ ــاك مـ ــر أن هنـ ومل تـ

فلــيس هنــاك إال . ا مــصر متطابقــانالتقريــرين اللــذين قدمتــهم 
ثالث سنوات تفصل بينهما، وكل مـا يـتعني عملـه هـو حتـيني               

وفيمــا يتعلــق مبــسألة املــشروع اإلنتــاجي لألســر  . اإلحــصاءات
املعيــشية، أشــارت إىل أن هنــاك تــارخيني مــذكورين باخلطــأ يف 
ــا    ــرين الــــــــــدوريني الرابــــــــــع واخلــــــــــامس معــــــــ التقريــــــــ

)CEDAW/C/EGY/4-5(١٤ذي يعـــاجل املـــادة ، يف اجلـــزء الـــ .
 أســرة اســتفادت مــن املــشروع   ٥٦ ٥٤٥والواقــع أن حــوايل  

 . ١٩٩٨حبلول عام 
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وفيمـــا يتعلـــق بتـــدريب الزعمـــاء الـــدينيني، قالـــت إن  - ٤٩
ــة    ــبحت ناجحـ ــها أصـ ــية مل تتوقـــف، ولكنـ ــدورات الدراسـ الـ
لدرجــة أن وزارة الــصحة تولــت مــسؤولية عمليــة التــدريب      

ــافة إىل الوكـــاالت واملـــص  وعليـــه فـــإن . ارف األخـــرىباإلضـ
وفيمــا يتعلــق . األرقــام مل تــرد يف التقريــر الــذي قدمتــه اللجنــة 

 ١٧ مــا جمموعــه ٢٠٠٠مبيزانيــة التعلــيم، فقــد بلغــت يف عــام  
 بليـون   ١٨ مـا جمموعـه      ٢٠٠١بليون جنيه مـصري، ويف عـام        

 . وهو أكرب مبلغ رصد حىت اآلن: جنيه مصري

 ــــدف إىل  مــــن الدســــتور١١وأضــــافت أن املــــادة  - ٥٠
التوفيق بني متطلبات العمل ومتطلبات املـرتل، ولكـن ذلـك ال        

ففـي  . ينطوي على وضـع األعبـاء بـشكل حـصري علـى املـرأة             
الثقافـــة املـــصرية، ينتظـــر مـــن الرجـــال أن يتحملـــوا مـــسؤولية 

ــساوية ــة، قالـــت إن    . متـ ــايري الدوليـ ــة املعـ ــق بأمهيـ ــا يتعلـ وفيمـ
ميثـاق األمـم    حكومتها هي مـن بـني احلكومـات الـيت صـاغت             

وهـــي تعلـــق أمهيـــة كـــبرية علـــى كـــل مـــن امليثـــاق   . املتحـــدة
وأخــريا، . واملعاهــدات الدوليــة الــيت تــسترشد ــا يف تــشريعاا

قالت إنـه يـصعب عليهـا أن تـصدق اإلحـصاءات الـيت ذكرـا                
وأضافت أا ستكون مندهـشة إذا      . السيدة ليفينغستون راداي  

مـسألة حـساسة مثـل    كانت عينة إحصائية تـستطيع أن تتنـاول       
 . االغتصاب داخل الزواج

طلبـت توضـيحات عـن      :  مـيغريو  -السيدة متينغـييت     - ٥١
. املوقف فيما يتعلق بقرار احملكمة العليا بشأن جوازات الـسفر         

ــه احملكمــة،      ــا قــد ألغت فقــد قــال ممثــل مــصر إن مرســوما وزاري
ــا حيــدث يف بعــض       ــة، كم ــاك إمكاني ــت هن ــساءلت إذا كان فت

وإن احتمـال   . عيد احملكمة العليا النظر يف قراراـا      البلدان، أن ت  
ــي أن يكــون       ــرأة ينبغ ــسبة للم ــاة بالن ــل مؤات وجــود احكــام أق
حــافزا لــس املــرأة الــوطين أن يواصــل الــضغط لــسن تــشريع   

 .خبصوص هذه املسألة

أثنــت علــى أنــشطة الــس، ال ســيما  : الــسيدة أمحــد - ٥٢
أن تنـشط يف جمـال      الدعم الـذي تقدمـه للمـرأة الـيت ترغـب يف             

ــسياسة كمــا أثنــت علــى حــوار الــس مــع املنظمــات غــري      ال
ولكنها سـألت إذا كانـت الرجـال الـذين يـدعمون            . احلكومية

املساواة بني اجلنسني وينشطون يف هذا اـال جيـدون أنفـسهم     
وإذا كـان األمـر كـذلك، فمـا         . منبوذين من الرجـال اآلخـرين     

   م على إجياد من يدعمهم مـن       هي االستراتيجية املتبعة ملساعد
وثانيا سألت عـن التـسهيالت املتاحـة للدراسـات         . بني الرجال 

النــسائية يف اجلامعــات، فهــذه مــسألة هامــة للغايــة وينبغــي أال   
 .تقتصر على املرأة

ــازويل  - ٥٣ ــسيدة ريغـــ ــسؤال  : الـــ ــار الـــ ــت، يف إطـــ قالـــ
ــم ــارة    ١٩ رقـــ ــئلة املثـــ ــسائل واألســـ ــة املـــ ــوارد يف  قائمـــ الـــ

)CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1/Add.4(       إنه ال يـزال هنـاك ،
.  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ١٦٢سؤال عن تطبيق املـادة      

ــن الـــسجون       ــشرطة أو املـــسؤولني عـ ــألت إذا كانـــت الـ وسـ
حيصلون على التـدريب الكـايف لعـدم إخـضاع املـرأة إىل مزيـد               

وسـألت أيـضا إذا كـان       . من العنـف أثنـاء عمليـة االسـتجواب        
يع فيـه النـساء املعرضـات للخطـر أن يلجـأن            هناك مكان تستط  

إليــه، وإذا كــان هنــاك مــن يــستطيعون إســداء املــشورة إلــيهن    
وباإلضافة إىل ذلك، تـود معرفـة إذا كانـت          . ملساعدن نفسيا 

هناك عقوبات كافية تفرض على الرجال الـذين يعملـون علـى          
ــسيا   ــساء جن ــف الن ــت    . ختوي ــا إذا كان ــضا عم ــسرت أي واستف

 فترة العوملة اليت منـر ـا، قـد ازدادت سـوءا             ظروف العمل، يف  
ــى       ــة ضــغوط تفــرض عل ــاك أي ــرأة وإذا كانــت هن ــسبة للم بالن
احلكومات من جانب الوكـاالت الدوليـة لزيـادة سـن التقاعـد             

 . سنة كما هو متعارف عليه٦٠بني النساء، فهو 

قالت إن هناك تقليـدا طـويال للـدعم         : السيدة تالوي  - ٥٤
ــه الرجــال    ــذي يقدم ــساء     ال ــني الن ــسية ب ــساواة اجلن ــدا للم تأيي

فهناك فريـق مـن الرجـال قـدم منـذ قـرن مـن الـزمن                 . والرجال
حججــا تــدعو إىل هــذه املــساواة علــى أســاس ديــين، ولكنــهم   
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وأعربت عن أملها يف أن جيال جديدا من الرجـال          . اضطهدوا
ــة     ــرة ثاني ــساواة ســيظهر م ــذه امل ــدين هل ــق   . املؤي ــا يتعل ــا فيم أم

ــاك دورة دراســية يف هــذا اــال يف  بالدراســات النــس ائية، فهن
وفيمــا يتعلــق باألمــاكن الــيت  . كليــة وســائط اإلعــالم اجلامعيــة 

ميكــن أن تلجــأ إليهــا النــساء، هنــاك مكــان تــديره منظمــة غــري  
ــات، ويقــدم املــساعدة     ــشاؤه يف أواخــر األربعين ــة مت إن حكومي

وتقــدم . بــشكل خفــي إىل الفتيــات احلوامــل غــري املتزوجــات   
ة الـــشؤون االجتماعيـــة املـــساعدة أيـــضا يف هـــذا اـــال، وزار

ولكن ذلك يـتم كلـه بعيـدا عـن الدعايـة لتجنـب ردود الفعـل                 
 . السلبية

قالـــت إن القـــانون املـــصري،   : الـــسيدة ذو الفقـــار  - ٥٥
 “االعتــــداء اجلنــــسي”يعتـــرف جبرميــــة يطلـــق عليهــــا تعـــبري    

يمــا وف. باإلضــافة إىل جرميــة االغتــصاب الــيت تفتــرض اإليــالج
يتعلــق بالــدعارة، قالــت إن مــستغلي الــداعرات يعتــربون أيــضا 

غـري أن املتـرددين علـى    . جمرمني، ومعرضـني للعقـاب بالـسجن      
الداعرات يطلق سراحهم، ويعمل الس من أجل تعديل هـذا          

 أقـرت بـأن     “جـرائم الـشرف   ”وفيما يتعلق مبا يسمى     . احلكم
العتـــداء العبـــارة تـــسند باللهجـــة العاميـــة إىل أي شـــكل مـــن ا

غــري أن القــانون ال مييــز بــني أي أنــواع مــن      . املتــصل بالزنــا 
االعتــداءات، باســتثناء التحــرش الــذي يعتــرب أقــل خطــورة مــن  

وتظل جرائم الشرف تـشكل     . االغتصاب أو االعتداء اجلنسي   
مـــشكلة، وذلـــك بـــصورة جزئيـــة ألن هـــذه احلـــاالت ال يـــتم 

س إىل إنـشاء    ويرمـي الـ   . اإلبالغ عنها يف كثري مـن األحيـان       
ــات أفــضل عــن العنــف املوجــه ضــد      جملــس أحبــاث يقــدم بيان

 .املرأة

وفيما يتعلـق حبريـة التنقـل، قالـت إنـه لـيس هنـاك أيـة                  - ٥٦
خطـــورة مـــن جانـــب احملكمـــة العليـــا، الـــيت ترصـــد االمتثـــال   

غـري  . للدستور إذ تقوم بإعادة النظر يف األحكام اليت أصـدرا         
ديد يعطي لـألزواج احلـق      أن هناك خطرا من إصدار تشريع ج      

ويراقـب الـس عـن كثـب        . يف تقييد حرية حركـة الزوجـات      

وفيما يتعلـق بالعمالـة، قالـت إن اخلصخـصة والتكيـف            . احلالة
وقــد مت تنظــيم دورات دراســية . اهليكلــي أديــا إىل آثــار ضــارة 

 سـنة بالنـسبة     ٦٠أمـا سـن التقاعـد فيظـل         . لعالج هذا الوضـع   
 املبكر مع التعويـضات أمـر متـاح         للمرأة، ولكن صفقة التقاعد   

ــساء  ــاقتراح تنظــيم   . للرجــال والن ــسياق، رحبــت ب ويف هــذا ال
 . برامج للمسنات

قالت هناك عـدد متزايـد مـن املراكـز        : السيدة تالوي  - ٥٧
للمسنني، وتدير هذه املراكز املنظمات غـري احلكوميـة بتمويـل           

 . من وزارة الشؤون االجتماعية

 . ١٥/١٨رفعت اجللسة الساعة  

 
 
 


