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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 األربعون الدورة
   ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١-يناير/الثاين كانون ١٤

 فرنسا :املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية التعليقات  
 
 جلـستيها  يف )CEDAW/C/FRA/6( لفرنـسا  السادس الدوري التقرير يف اللجنة نظرت - ١

ــودتني ٨١٨ و ٨١٧ ــانون ١٨ يف املعقـ ــاين كـ ــاير/الثـ ــر( ٢٠٠٨ ينـ  CEDAW/C/SR.817 انظـ
 ،CEDAW/C/FRA/Q/6 الوثيقـة  يف اللجنـة  طرحتـها  اليت واألسئلة القضايا قائمة وترد ).818 و

 .CEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1 الوثيقة يف الفرنسية احلكومة ردود وترد
 

 مقدمة  
 تأسـف  لكنـها  الـسادس،  الـدوري  تقريرهـا  تقـدميها  علـى  الطـرف  بالدولة اللجنة تشيد - ٢

 البحـار  وراء مـا  وأقـاليم  مقاطعـات  عـن  منهجيـة  بطريقـة  ومنظمة كافية معلومات تضمنه لعدم
 .٢٠٠٣ لــسنة اخلتاميــة التعليقــات تنفيــذ عــن إليهــا الوصــول يــسهل معلومــات تقــدمي ولعــدم
 الـيت  واألسـئلة  القـضايا  ائمـة ق علـى  املكتوبـة  ردودهـا  علـى  الطـرف  بالدولة أيضا اللجنة وتشيد
ــق أثارهــا ــا العامــل الفري ــل مل ــدورة قب ــى ال ــشفوي العــرض وعل ــردود ال ــى وال ــيت األســئلة عل  ال
 .اللجنة طرحتها

ــشيد - ٣ ــة وت ــة اللجن ــدا إلرســاهلا الطــرف بالدول ــع وف ــر يرأســه املــستوى رفي ــة وزي  الدول
 العمــل وعالقــات عمــلال وزارة عــن ممــثلني ضــم ،والتــضامن العمــل وعالقــات بالعمــل املكلــف

 أخـرى  حكوميـة  وإدارات وزارات نعـ و ،كاملارتينيـ  من إقليمي مندوب بينهم من والتضامن،
ــة ــة وتعـــرب .خمتلفـ ــديرها عـــن اللجنـ ــوار تقـ ــو املفتـــوح للحـ ــد بـــني جـــرى الـــذي اءالبنَّـ  الوفـ
 .اللجنة وأعضاء
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 اإلجيابية اجلوانب  
 قانونـا  فرنـسا  يف املـرأة  وضـع  حسنيلت الطرف للدولة املتواصلة باجلهود اللجنة ترحب - ٤

 أبريـل /نيـسان  ٤ املـؤرخ  ٣٩٩-٢٠٠٦ رقـم  بالقـانون  اخلـصوص  وجـه  علـى  وترحب .وواقعا
  .مرتكبيه ةومعاقب األطفال ضد والعنفاألسري  العنف منع تشديد إىل يهدف الذي ٢٠٠٦

 ةصـالحي  هـا منحو املـساواة  وتعزيـز  التمييـز  ملكافحة علياال يئةاهل بإنشاء اللجنة ترحبو - ٥
الـدورات التدريبيـة     وتنظـيم  البحـوث  إجـراء  وكـذلك  املـرأة،  ضـد  التمييز شكاوى يف التحقيق
  .التوعية ومحالت

 املـساواة  ميثـاق  طريـق  عـن  اجلنـساين  املنظـور مراعـاة    تعميم بسياسات اللجنة وترحب - ٦
ــني ــرأة ب ــؤرخ والرجــل امل ــارس/آذار ٨ امل ــادة لك وكــذ٢٠٠٤ م ــة زي ــة  امليزن للمنظــور املراعي

 مـشاركة حتـسني    إىل أدى مـا  وهـو  هبـا،  املتصلة ‘‘بامليزانية املتعلقة الصفراء الورقة’’ واجلنساين  
 .اجلنسني بني واملساواة املرأة حبقوق النهوض إجراءات يف الوزارات خمتلف

ــة وتــشري - ٧ ــسانية الــسياسات إىل بتقــدير اللجن ــة اجلن ــة إزاء الطــرف للدول ــة التنمي  الدولي
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  منـها  جهـات  إىل الدعم أشكال من وغريه املايل الدعم قدميهابت وذلك
  .النامية البلدان مع الثنائي تعاوهنابو واليونيسيف، للمرأة اإلمنائي

 )د( ١ والفقـرة  )ب( ٥ املـادة  علـى  لتحفظاهتا الطرف الدولة بسحب اللجنة وترحب - ٨
 .ع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مجي١٦ املادة من
 

 والتوصياتاجملاالت الرئيسية املثرية للقلق   
 االتفاقيـة  أحكـام  مجيـع  تنفيـذ  هاواجبـ  مـن  أنبـ  الطـرف  الدولـة  تذكِّر إذ اللجنة إن - ٩

 التعليقـات  هـذه  يف الواردة والتوصيات الشواغل أن ترى فإهنا ومستمر، منهجي حنو على
 اهتمامـا  الطـرف  الدولـة  مـن  تقتـضي  أولويتـها  حسب مرتبة قائمة يف أدرجت اليت اخلتامية
 علـى  التركيـز  الطـرف  بالدولـة  اللجنـة  وهتيب .املقبل الدوري التقرير تقدمي حني إىل فوريا
 الـدوري  تقريرهـا  يف واإلبـالغ  االتفاقيـة  لتنفيـذ  هبـا  تـضطلع  اليت األنشطة يف اجملاالت هذه
 الطـرف  بالدولـة  أيـضا  وهتيـب  .ملموسـة  ائجنتـ  من حتقق وما إجراءات من اختذ عما املقبل
 مـن  احلكوميـة  اهلياكـل  مـن  وغريها املعنية الوزارات مجيع إىل اخلتامية التعليقات هذه إحالة
 كفالــة بغيــة الربملــان، وإىل البحــار، وراء مــا وأقــاليم مقاطعــات فيهــا مبــا املــستويات، مجيــع

 .تاما تنفيذا تنفيذها
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 قـد  أهنـا  إىل اللجنـة،  مـع  البنـاء  احلـوار  خـالل  الطـرف،  لـة الدو بإشـارة  اللجنة ترحبو - ١٠
 .بعد يتم مل السحب هذا لكون تأسفولكنها  وتسحبها، املتبقية حتفظاهتا مجيع تستعرض

 إجــراء مــن ممكــن وقــت أقــرب يف االنتــهاء علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وتــشجع - ١١
 الدولــة إىل ذلككــ اللجنــة وتطلــب .١٤ املــادة مــن )ج( ٢ الفقــرة علــى حتفظهــا ســحب
 مـن  )ح( ٢ الفقـرة  علـى  حتفظها سحب إجراء يف ممكن وقت أسرع يف تشرع أن الطرف
 حتفظها سحب كذلكو التفسريي، اإلعالن طابع يكتسي أنه اللجنة ترى الذي ١٤ املادة
 .١٦ املادة من )ز( ١ الفقرة على
 الـداخلي  القـانون  لـى ع أسـبقية  الفرنـسي،  للدستور وفقا لالتفاقية، أن اللجنة تالحظو - ١٢
 حكـم  أي إشـارة  لعـدم  تأسـف ولكنها   القضاة، أوساط يف باالتفاقية للتوعية جهود ُبذلت وأنه
 فيـه  جيـوز  واحـدا  قانونيـا  نظامـا  لفرنـسا  وأن خاصـة  اآلن، حـىت  االتفاقية إىل كمااحمل عن صادر
  .ةاحمللي احملاكم أمام مباشر بشكل االتفاقية بأحكام االحتجاج املبدأ حيث من
 الدوريني التقريرين يف النظر بعد عنها أعربت اليت التعليقات تأكيد اللجنة وتكرر - ١٣

 باالتفاقيـة  للتوعيـة  اخلطـوات  مـن  مزيـد  اختـاذ  علـى  وحتثهـا  الطرف للدولة واخلامس الرابع
 نطاق بشأنووكالء النيابة     القضائية للهيئة تظممن تدريب ولتوفري االختياري وبروتوكوهلا

 أيـضا  اللجنـة  وتوصـي  .املنازعات يف منها اإلفادة على تشجيعهم بغية االتفاقية تمدلوالو
 يف اإلنــسان حلقــوق الدوليــة الــصكوك ســائرو االختيــاري وبروتوكوهلــا االتفاقيــة بــإدراج
 .احلقوق اتلكلي الدراسية املناهج
 ةاالتفاقيـ  تنفيـذ  عـن  منقوصـة  معلومـات  قـدمت  الطـرف  الدولـة  لكون اللجنة تأسفو - ١٤
 .البحار وراء ما وأقاليم مقاطعات يف
 شـاملة  معلومـات  املقبـل  تقريرهـا  يف تـدرج  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  وتطلب - ١٥

 البحــار وراء مــا وأقــاليم مقاطعــات مجيــع يف االتفاقيــة تنفيــذ عــن منــهجي بــشكل ومنظمــة
  .هلا التابعة
 ةصـالحي  ومنحهـا  املـساواة  وتعزيـز  التمييـز  ملكافحة العليا اهليئة بإنشاء اللجنة ترحبو - ١٦

الـدورات التدريبيـة     وتنظـيم  البحـوث  إجـراء  وكـذلك  املـرأة،  ضـد  التمييز شكاوى يف التحقيق
 تـأيت  تتلقاهـا  اليت الشكاوى من فقط املائة يف ٣ لكون القلق يساورهاولكن   التوعية، ومحالت

 أن مـن  أيـضا  القلـق  اويـساوره  .بدعوى التعرض إىل التمييز على أساس نـوع اجلـنس          نساء من
 .كافية وبشرية مالية موارد اال تتوافر هلقد اهليئة العليا 
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 شـكاوى  تقـدمي  علـى  النـساء  لتشجيع محالت شنب الطرف الدولة اللجنة وتوصي - ١٧
 ومنحهـا  العليـا  للهيئـة  جنسانيا متوازنة تركيبة كفالةو ،اجلنسعلى أساس    التمييزدعوى  ب

  .كامل بشكل بواليتها الضطالعها افيةكال والبشرية املالية املوارد
 اجلنـسني،  أدوار عـن  النمطيـة  القوالب على للقضاء املتخذة باخلطوات اللجنة ترحبو - ١٨
 املعنيـة  الـوزارة  بـني  ٢٠٠٣ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٧ يف املوقـع  املـشترك  اإلعـالن  ذلـك  يف مبا

 عـام  منتـدى  وإقامة اإلعالين؛ اإلنتاج يف الفرد احترام بشأناملعايري اإلعالنية    ومكتب باملساواة
 الكتـب  يف النمطيـة  القوالـب  عـن  دراسـة  وإجـراء  ؛يـة اإلعالناملنتجـات    يف املـرأة  صـورة  ملناقشة

 اجملتمــع يف النمطيــة القوالــب اســتمرار نمــ القلــق يــساورها يــزال ال اللجنــة أن بيــد .املدرســية
ــه أن ومــن الفرنــسي ــزال ال األكــادميي التوجي ــأثر ي ــة بالقوالــب بقــوة يت ــذلك ونتيجــة النمطي  ل

 يـزال  ال ذلـك،  علـى  وعـالوة  .العمـل  جماالت من جدا صغري عدد يف ركزاتتم النساء زالت ال
 علـى  ؤثرتـ  اليت املهاجرات، إزاء ذلك يف مبا النمطية، القوالب استمرار نم القلق اللجنة يساور
 جزئــي لــدوام لوالعمــ البطالــة نــسبة ارتفــاعيطغــى عليــه   الــذي العمــل ســوق يف نوضــعه

  .القرار اختاذ ويف العامة احلياة يف احملدودة واملشاركة
 علـى  اجلماهرييـة  اإلعـالم  وسـائط  تـشجيع  مبواصلة الطرف الدولة اللجنة وتوصي - ١٩

 علـى  والرجـل،  للمرأة مناسبة تعترب اليت والواجبات باألدوار يتعلق فيما تغيرياتل الترويج
 املتعلقـة  الدراسـة  نتيجـة  عـن  معلومـات  وبتقـدمي  التفاقيـة، ا مـن  ٥ املـادة  يف املطلوب النحو

 توصـي   إىل اللجنـة؛ كمـا     املقبـل  الـدوري  تقريرها يف املدرسية الكتب يف النمطية بالقوالب
 على الفتيات لتشجيع تدابري الختاذ الطرق أنسب إلجياد عملها الطرف الدولة تواصل بأن

 .النمطيـة  غـري  املناصـب  يف النـساء  عـيني ت علـى  والـشركات  التقليديـة  غري املواضيع دراسة
 متعمقـة  ودراسـات  حبـوث  إجـراء  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  حتـث  ذلـك،  علـى  وعالوة
 أحكــام جلميــع الفعــال التنفيــذ علــى اجلنــسني بــأدوار املتــصلة النمطيــة القوالــب أثــر بــشأن

 بالدولـة  أيـضا  وهتيب .اإلنسان حبقوق املهاجراتبإمكانية متتع    يتعلق ما وخباصة االتفاقية،
 القوالـب  ذههل السليب األثر بشأن اجلمهور عامة تستهدف توعية حبمالت تقوم أن الطرف
 .برمته اجملتمع على النمطية

مـارس  / آذار٢٥تقييم الدولة الطرف لتنفيذ القـانون املـؤرخ       وإذ تشري اللجنة إىل      - ٢٠
تالميذ تعـبريا جليـا عـن    رموز أو ارتداء أزياء يعرب من خالهلا ال       ’’حظر محل    بشأن   ٢٠٠٤

يساورها ال يزال إهنا  فيف املدارس العامة االبتدائية واإلعدادية والثانوية،       ‘‘ انتمائهم الديين 
حرمان أي فتاة من حقها يف التعليم واالنـدماج         القلق من إمكانية أن يؤدي هذا احلظر إىل         

  .يف مجيع مظاهر اجملتمع الفرنسي
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 املــــؤرخ القـــانون  تنفيـــذ  رصــــد تواصـــل  أن فالطـــر  الدولــــة اللجنـــة  توصـــي و - ٢١
ــارس/آذار ٢٥ ــب عــن ٢٠٠٤ م ــة كث ــادي بغي ــات     أي تف ــيم الفتي ــى تعل ــأثري ســليب عل ت

وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن تقـدم الدولـة            . وإدماجهن يف مجيـع جوانـب اجملتمـع الفرنـسي         
رات الطرف بيانات يف تقريرها املقبل عن اإلجنازات التعليميـة للفتيـات النازحـات واملهـاج     

 . يف مجيع املراحل التعليمية
 متييــز مــن فرنــسا يف القاطنــات املهــاجرات معانــاة اســتمرار مــن القلــق اللجنــة يــساورو - ٢٢

 العنـف  ، ومـن  الـصحية  والرعايـة  والعمل التعليمباحلصول على    يتصل ما ذلك يف مبا مضاعف،
جعلـت   الـيت  جلديـدة ا التقييديـة  اهلجـرة  وسياسـات  قـوانني إزاء   أيـضا قلـق   ال يساورهاو .نضده
 القلـق  يـساورها  واللجنـة  .اإلقامـة  تـصاريح غري مؤهالت للحصول على      املهاجرات من العديد
 احلمــض اختبــارات قبيــل مــن العــائالت، مشــل جلمــع دةاملقيِّــ املمارســات مــن خــاص حنــو علــى

 متتــس أهنــا إىل املــساواة وتــشجيع التمييــز ملكافحــة العليــا اهليئــة صتخلــ الــيتالــصبغي اخللــوي 
  .اجلمهورية قيم مبعرفة املتصلة واالختبارات اللغوية الكفاءة واختبارات ،بالتمييز
 الدوريني التقريرين يف النظر بعد عنها أعربت اليت التعليقات تأكيد اللجنة وتكرر - ٢٣

 مجيـع  علـى  للقـضاء  فعالة تدابري اختاذ على احلكومة وحتث الطرف للدولة واخلامس الرابع
ــز أشــكال ــاجرات ضــد التميي ــة وحتــث .امله ــة اللجن ــى الطــرف الدول ــيم عل ــوانني تقي  الق

ــسياسات ــيت وال ــؤثر ال ــى ت ــاجرات عل ــضمني امله ــا وت ــل تقريره ــات املقب ــن معلوم ــذا ع  ه
 أن أيــضا الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب .والتحلــيالت البيانــات يــشمل مبــا التقيــيم،
، مبـا يف ذلـك يف سـياق          اإلقامـة  تـصاريح  نحنُم الالئي املهاجرات عدد عن معلومات تقدم
 . مشل األسرة مل

 الـيت  اجلهـود  مـن  وغـريه  السياسي اجملال يف املساواة قانون بتعزيز اللجنة ترحبوبينما   - ٢٤
 قلقهـا  تأكيـد  تكـرر فإهنـا    الـرئيس،  ديوان يفو القرار، اختاذ مناصب يف املرأة متثيل لتعزيز ذلتُب

 علـى  ذلـك  يف مبـا  ،العامـة  القطاعـات  يف املـستوى  فيعـة الر املناصـب  يف املـرأة  متثيـل  نقص بشأن
 علـى  قلقـة  وهـي  .األعمـال  وقطـاع  اخلـاص  القطـاع  ويف األكادميي الوسط ويف الدويل الصعيد

 .الوطنية اجلمعية ذلك يف مبا املنتخبة، اهليئات يف املرأة حضور تدين من خاص حنو
 املــشاركة تــسريع إىل اميــةالر التــدابري تعزيــز علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وحتــث - ٢٥

ــاة جوانــب مجيــع يف للمــرأة واملتــساوية الكاملــة  اختــاذ هيئــات ويف والعامــة الــسياسية احلي
 رئيــساتكو األكادمييــة، األوســاط يف ذلــك يف مبــا العليــا، املناصــب يف ســيما وال القــرار،
 املـساواة  نقانو لتنفيذ املالئمة التدابري اختاذ على الطرف الدولة وحتث .وقاضيات بلديات

 كفالـة  على الطرف الدولة وتشجع .الصلة ذات التشريعات من وغريه السياسي اجملال يف
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 يـشمل  وأن تـام  بـشكل  الـسكان  تنـوع  والعامة السياسية اهليئات يف املرأة متثيل يعكس أن
 النـساء،  متثيـل  عن ومعلومات بيانات تقدمي الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .املهاجرات

ــ ــيهن نمب ــاة يف املهــاجرات، ف ــسياسية احلي ــة ال ــا يف األكــادميي، الوســط ويف والعام  تقريره
 .املقبل الدوري

 املـرأة  منـه  تعـاين  الـذي  املـوايت  غـري  الوضـع  اسـتمرار القلق إزاء    اللجنةيساور   زالي الو - ٢٦
 منخفــضا  العمــل  ســوق  مــن  العليــا  الــشرائح يف النــساء  عــدد  يظــل  حيــث  العمــل  ســوق يف

 اسـتمرار  إزاء عميـق  قلـق  اللجنـة  ويـساور  .األجـر  املنخفـضة  القطاعـات  عضب يف يتركزن كما
 األحـوال  أغلـب  يف النـساء  وشغل اخلاص، القطاع يف النساءأجور  و الرجال أجور بني الفجوة
ــائف  .منخفــضة تقاعديــة معاشــات علــى عــام بوجــه ، وبالتــايل حــصوهلن جزئــي بــدوام وظ
 يف حقـــوق املعوقـــات نـــسبيا البطالـــة لمعـــد ارتفـــاع بـــسبب القلـــقيـــساورها  يـــزال ال كمـــا

 .أعاله املذكورة املسائل بشأن إحصائية بيانات إىل االفتقاربسبب و واملهاجرات،
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تكثيـف جهودهـا لكفالـة املـساواة الفعليـة بـني                    - ٢٧

.  من االتفاقية١١الرجل واملرأة يف سوق العمل حىت يتسىن حتقيق االمتثال الكامل للمادة 
وهي توصي الدولة الطـرف باختـاذ تـدابري اسـتباقية وملموسـة للقـضاء علـى التمييـز املهـين           

. م سـدها  أسي، وتضييق فجوة األجور بـني النـساء والرجـال ثُـ           على الصعيدين األفقي والر   
 اتفجــوويف هــذا الــصدد، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتنفيــذ خطتــها للــسيطرة علــى  

ــة      ــق جــزاءات مالي ــا يف ذلــك عــن طري ــقاألجــور، مب ــارا مــن عــام  تطب ــى ٢٠١٠ اعتب  عل
وحتــث . نيالــشركات الــيت مل تــضع خططــا لتــصحيح عــدم التكــافؤ يف األجــور بــني اجلنــس 

عمـل   املزيد مـن الفـرص للمـرأة كـي حتـصل علـى              هتيئةاللجنة كذلك الدولة الطرف على      
وتوصـي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف جهودهـا الراميـة إىل مـساعدة           . بدوام كامـل  

 علــى التوفيــق بــني أعبــائهم األســرية ومــسؤولياهتم املهنيــة، وإىل تــشجيع   والنــساءالرجــال
بوسائل منها زيادة عدد و متساو الواجبات املرتلية واألسرية وذلك تقاسم اجلنسني على حن

توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتـشجيع           وإضـافة إىل ذلـك،       .مرافق رعايـة الطفـل    وجودة  
ل مع النساء، مبا يف ذلـك عـن طريـق أنـشطة             اطفالرجال على تقاسم مسؤوليات رعاية األ     

املعاشـات التقاعديـة، توصـي      بيتـصل   وفيمـا   . ة أبـو  ة وباحلـصول علـى إجـاز      ،لتعزيز الـوعي  
مــا أعــرب عنــه الــرئيس مــن رغبــة يف زيــادة احلــد األدىن  بتجــسيد اللجنــة الدولــة الطــرف 

معاشات التقاعديـة، وحتـسني املعاشـات التقاعديـة للعـاملني يف جمـال الزراعـة واحلـرفيني،                 لل
صـي الدولـة    كما تو . معاشات تقاعدية لربات البيوت الاليت مل يدخلن سوق العمل        وتقدمي  

وأخــريا، . ســوق العمــلاملعوقــات علــى دخــول  الطــرف باختــاذ تــدابري اســتثنائية ملــساعدة  
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ــة       توصــي ــصلة لتحــسني عملي ــات اإلحــصائية ذات ال ــة الطــرف جبمــع البيان ــة الدول اللجن
 .السياسات صوغ
 ضـد  العنـف  ملكافحـة  املبذولـة  الطـرف  الدولة جلهود تقديرها عناللجنة   تعربوبينما   - ٢٨
ــرأ ــها   ةامل ــ وضــعبوســائل من ــوعي إلذكــاء ربامجال ــانون واعتمــاد البحــوث وإجــراء ال ــم الق  رق

ــة دون وقــوع  تعزيــز إىل الرامــي ٢٠٠٦ أبريــل/نيــسان ٤ املــؤرخ ٣٩٩-٢٠٠٦  ســبل احليلول
 بـسبب  يـساورها  يـزال  الفإن القلـق     عقوبتهما، وتشديد األطفال ضد والعنف األسري العنف
 الـذي  البحـث  منـها  أمـور  مجلة من يتبني كما األسري، نفالع سيما وال العنف، ظاهرة تفشي
ــه ــؤخرا أجرت ــة وزارة م ــ إىل وخلــص الداخلي ــة كــل هأن ــام ثالث ــى أي ــرأة  تلق ــصرعهاام ــى م  عل

  .قرينها يد
، علـى أن تتخـذ تـدابري     ١٩وحتث اللجنة الدولـة الطـرف، وفقـا لتوصـيتها العامـة              - ٢٩

وتوصـي  . ا يف ذلـك العنـف األسـري       العنـف ضـد املـرأة مبـ       أشـكال   شاملة للتصدي جلميـع     
اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل مجيع حـاالت العنـف ضـد النـساء وال سـيما تلـك                    

. اليت تفضي إىل مقتلهن، وأن تكفل اعتماد تدابري فعالة ملنع العنف ضد املرأة ومحايتها منه              
مكتب املدعي على توثيق التعاون بني جهاز الشرطة وكذلك وحتث اللجنة الدولة الطرف 

تـدعو اللجنـة الدولـة      كمـا   . العام واملنظمات غري احلكومية يف جمال منع العنف ضـد املـرأة           
ــات إحــصائية شــاملة مــصنفة حــس     ــة   الطــرف إىل مجــع بيان ــوع العنــف وعالق ــسن ون ب ال

 . يةضحالب اجلاين
 تفـضي  أن احتمـال  ومـن باألشـخاص    االجتـار  شـيوع  من انزعاجها عن اللجنة وتعرب - ٣٠
 اللجنـة  ويـساور  .البغـاء  ألغراض لالستغالل تعرضهن زيادة إىل والفتيات بالنساء االجتار ةزياد
ــق ــدرةإزاء  القل ــات اإلحــصاءات ن ــيت والبحــوث والبيان ــاول ال ــساء االجتــار تتن ــات، بالن  والفتي

 علــى احلــصول هلــن يتــسىن حــىت بــشكوى هبــن جتــارالل تعرضــن الالئــي النــساء تقــُدم وضــرورة
 حظــر جــراء مــن انزعاجهــا جديــد مــن اللجنــة تؤكــد بالبغــاء، يتــصل وفيمــا .اإلقامــة تــصاريح

 قــانوين تعريــف إىل العمــل قــانون افتقــار إزاء عــن قلقهــا اللجنــة كمــا تعــرب. اإلغــواء الــسليب
  .اجلنسي للتحرش واضح
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة مجيع أشكال  - ٣١

حتث الدولة الطـرف، يف هـذا الـصدد، علـى القيـام             و. واستغالل بغاء املرأة  النساء  باالجتار  
 االجتمــاعي وذلــك األصــلوحتليــل بيانــات مــصنفة حــسب الــسن وبــشكل منــهجي جبمــع 
جتـار ومـا يتـصل هبـا مـن اجتاهـات وحـىت يتـسىن حتديـد األسـباب              اللصقل رؤيتها حلـاالت ا    

ولكفالـة عـدم    . تتـصدى هلـذه األسـباب     اجلذرية لتلـك الظـاهرة وصـوغ وتنفيـذ سياسـات            
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حلمايـة الدوليـة للطـرد، توصـي اللجنـة      إىل اتعرض النساء واألطفال املتجر هبـم واحملتـاجني     
 شــكوى حــىت يتمكنــوا مــن  همتقــدميوجــوب بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بإعــادة النظــر يف  

ة وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل االضــطالع بدراســ . احلــصول علــى تــصاريح لإلقامــة
 ٢٠٠٣مــارس / آذار١٨علــى القــانون املــؤرخ يف جمــال البغــاء شــاملة عــن األثــر املترتــب 

ــر     ــك حظـ ــا يف ذلـ ــداخلي، مبـ ــاألمن الـ ــق بـ ــسليب، املتعلـ ــواء الـ ــف    اإلغـ ــيح تعريـ وإىل تنقـ
 . اجلنسي التحرش

ــة علمــا   - ٣٢  احلمــل منــع وســائل عــن املتاحــة باملعلومــات التقــدير مــعوبينمــا حتــيط اللجن
 معــدالت بــشأن القلــق يــساورهافإهنــا  طواعيــة، احلمــل إهنــاء وتيــُسر عليهــا، احلــصول وســهولة
 .املهاجراتيف صفوف  سيما ال نسبيا املرتفعة اإلجهاض

، مبا يف ذلك اتقاء اجلنسيالتثقيف وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز  - ٣٣
ء والرجـال مـع إيـالء        على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان والنسا       احلمل املبكر، 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إىل توفري معلومات عن         . لمهاجرين منهم لعناية خاصة   

 . الوفيات النفاسية واإلجهاض يف تقريرها الدوري املقبل
اشتراط محل األطفال املولودين يف إطار العالقة الزوجية لقـب           بأن علما اللجنة حتيطو - ٣٤

 رقـم  القـانون ، ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١أن دخل حيز النفاذ، يف      أسرة األب قد بطل منذ      
 بـصيغته املعدلـة بالقـانون      واملتعلـق بلقـب األسـرة      ٢٠٠٢ مارس/آذار ٤ املؤرخ ٣٠٤-٢٠٠٢
 مـن  القلـق   اللجنـة   يـساور   ومـع ذلـك    .٢٠٠٣ يونيـه /حزيران ١٨ املؤرخ ٥١٦ -٢٠٠٣ رقم
 عــدم حالــة يف األبأســرة  لقــب كور،املــذ التــشريع صــدور رغــم األطفــال، هــؤالء حيمــل أن

  . توصلهما إىل اتفاقعدم أو نلوالديا من مشترك تصريح وجود
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل هذا التشريع حىت يتحقق االمتثال   - ٣٥

 .  من االتفاقية١٦من املادة ) ز(١الكامل للفقرة 
 ومـن  ،ةالريفيـ املـرأة    حالـة  لتحـسني  ملبذولـة ا اجلهـود  التقـدير  مـع  اللجنة تالحظوبينما   - ٣٦
 يف العـامالت  للريفيات األساسية التقاعدية املعاشات زيادة على ينص الذي القانون ذلك أمثلة
 مـن  املزيد بذلاعتزامها   اللجنة مع املعقود احلوار أثناء يف الطرف الدولةإعالن  و الزراعة قطاع
النقـل، فـإن اللجنـة       وسـائل  إىل الوصـول  حتـسني  بـسبل منـها      املعيشية ظروفهن لتحسني اجلهود

 .اء النسهؤالء حالة عن بياناتبسبب عدم وجود  القلقيساورها 
املــرأة وتوصـي اللجنـة الدولــة الطـرف مبواصــلة جهودهـا الراميـة إىل حتــسني حالـة        - ٣٧

 ومجــع بيانـات مــصنفة   علـى حــد سـواء،   عــن طريـق التــدابري التـشريعية والعمليــة،  ة،الريفيـ 
 . النساء يف املناطق الريفيةتشمل 
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 املـسنات  حالـة  لتحـسني  الطـرف  الدولـة  تبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  علما اللجنة حتيطوبينما   - ٣٨
 عــن فــضال الــصغرية التقاعديــة املعاشــات تقيــيم إلعــادة احلكــومي املــشروع مــثال منــها بــسبل
 يف الـسريعة  سـتجابة اال تتـسىن  حـىت  املعيـشية  وأوضاعهن الصحية حالتهن لرصد احملددة التدابري

 ملكافحــة األهــداف حمــددة تــدابريعــدم وجــود  بــسبب يــساورها يــزال ال القلــق، فــإن األزمــات
  .املهاجرات فيهن مبن املسنات هتميش
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضـع سياسـة عامـة شـاملة ومتـسقة لتحـسني                  - ٣٩

وص إىل القضاء على    حالة املسنات ووضع برامج وسياسات شاملة هتدف على وجه اخلص         
 .إدراج النتائج يف تقريرها الدوري املقبل، وتدعوها إىل هتميش املسنات

ــة اورويــس - ٤٠ ــةتــضمني  عــدم بــسبب القلــق اللجن  كافيــة بيانــات تقريرهــا الطــرف الدول
 تتناوهلـا  الـيت  امليـادين  مجيـع يف   نفيذـتـ الب يتعلـق  فيمـا  وذلـك  والسن، اجلنس نوع حسب مصنفة
 علـى  الـضوء  مـن  املزيـد  تلقـي  أن شـأهنا  مـن  كـان  البيانـات  هـذه  أن اللجنـة  الحـظ وت .االتفاقية
 اآلثـار  تـبني  وأن االتفاقيـة،  أحكـام  بكـل  يتـصل  فيمـا  الفئـات،  خمتلـف  مـن  للنساء الفعلية احلالة
فـضال   املـرأة،  ضـد  التمييـز  علـى  القـضاء  إىل الراميـة  احلكوميـة  والـربامج  السياسات على املترتبة

 .السنوات مر على تنشأ ليتا االجتاهاتعن 
كافية ن تقريرها املقبل بيانات إحصائية      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّ       - ٤١

، مبـا يعطـي صـورة كاملـة عـن تنفيـذ             مالئمـة  مصنفة حسب نوع اجلنس والسن وحتلـيالت      
ر كما توصي الدولة الطرف أيضا بـأن جتـري بانتظـام تقييمـات لألثـ              . مجيع أحكام االتفاقية  

ــة أن      ــشريعاهتا وسياســاهتا وخططهــا وبراجمهــا وذلــك لكفال ــدابري حتقــق املترتــب علــى ت الت
علــم اللجنــة يف تقريرهــا املقبــل بالنتــائج احملققــة يف جمــال  ، وبــأن ُتها املرجــوةاملتخــذة أهــداف

 .االتفاقية تنفيذ
 حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة االستعانة بإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني             و - ٤٢

يف تنفيذها التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة حيـث أهنمـا يعـززان أحكامهـا، وتطلـب إىل الدولـة                     
 . الشأنن تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الطرف أن تضمِّ

  عنـه  وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن                    - ٤٣
املنظـور اجلنـساين وإدمـاج      مراعاة  تدعو إىل تعميم    هي  و. لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

، وتطلـب    لأللفية أحكام االتفاقية صراحة يف مجيع اجلهود املبذولة لبلوغ األهداف اإلمنائية         
  .يف تقريرها الدوري املقبلهبذا الشأن معلومات إدراج إىل الدولة الطرف 
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سان الدوليـة الرئيـسية    وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـ            - ٤٤
يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواجبة هلـا يف مجيـع ميـادين                )١(التسعة
فرنـسا علـى أن تنظـر يف التـصديق علـى            حكومـة   وبناء على ذلـك، تـشجع اللجنـة         . احلياة

ع العمـال   املعاهدات اليت مل تصبح بعد طرفا فيها، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـ             
املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء          

 .القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وتطلــب اللجنــة النــشر الواســع هلــذه التعليقــات اخلتاميــة يف فرنــسا، مبــا يف ذلــك     - ٤٥

ن فيهم املسؤولون احلكوميون    مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، حىت يكون عامة الناس مب         
 علــى بينــة مــن  ، واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان  ،والــساسة والربملــانيون

اإلجراءات اليت اختذت لضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة واإلجـراءات            
 نــشر كمــا تطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تعــزز . الــالزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد األخــرى 

االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                
ــتثنائية الثالثـــة والعـــشرين للجمعيـــة العامـــة املعنونـــة    املـــرأة ’’وكـــذا نتـــائج الـــدورة االسـ

، ‘‘املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين: ٢٠٠٠ عــام
 .نظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسانسيما لدى امل وال
ــها يف هــذه       - ٤٦ ــرد علــى الــشواغل املعــرب عن ــة الطــرف ال ــة إىل الدول وتطلــب اللجن

 مـن   ١٨املقبـل الـذي يقـدم مبوجـب املـادة           التعليقات اخلتامية وذلـك يف تقريرهـا الـدوري          
 موعـد تقدميـه     وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها السابع الـذي حيـني           . االتفاقية

وتقريرها الدوري الثامن، الـذي حيـني موعـد تقدميـه يف             ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ١٣يف  
 .٢٠١٣يناير /الثاين يف تقرير جامع للتقريرين يف كانون ٢٠١٣يناير /كانون الثاين

 

__________ 
بــاحلقوق املدنيــة الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص العهــد  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

يـة حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق              الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاق      أو
، يمجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسر     مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة       

 .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


