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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
 )تابع(فرنسا ل تقرير الدوري السادسال
 (CEDAW/C/FRA/6, CEDAW/C/FRA/Q/6  
 )Add.1و  

بدعوة من رئيسة اللجنة، اختذ وفـد فرنـسا مقاعـد لـه              - ١
 .على مائدة اللجنة

 ١٤إىل  ١٠ املواد
ــام  - ٢ ــسيدة ديريـ ــررة (الـ ــا إذ ترحـــب  ): املقـ قالـــت إهنـ

مبــستوى التعلــيم الرفيــع لــدى النــساء الفرنــسيات بوجــه عــام،   
ترحــب بــإجراء مقارنــة بــني اإلنــاث مــن الــسكان بوجــه عــام   

وسـيكون مـن املفيـد تقـدمي        .  النساء يف اجلاليات املهاجرة    وبني
 مــن ١٧إحــصائيات بــشأن األنــشطة املــذكورة يف الــصفحة     

التقريــر، وتقــدمي معلومــات كــذلك عــن املنــهاج املــستخدم يف  
 . برامج التدريب، والتدابري املتخذة، واُألطُر الزمنية للتنفيذ

ل قالـــت احلكومـــة يف ردودهـــا علـــى قائمـــة املـــسائ      - ٣
(CEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1)       إن حظر اسـتخدام احلجـاب ،

، ومل تـرد     مل يترك أثراً على تعليم البنات      اإلسالمي يف املدارس  
ــنة      ــرهن يف سـ ــسلمات أو أسـ ــات املـ ــن الطالبـ ــكوى مـ أي شـ

غري أهنا ختشى أن يكون اآلباء واألمهات وبناهتم قـد          . ٢٠٠٧
الـت إهنـا    فقدوا األمـل يف إقنـاع الـسلطات بتغـيري مواقفهـا، وق            

وتـساءلت  . غري مقتنعة بوجود بدائل تعليمية يف مجيع احلاالت       
 من انصياع الناس للتشريع املتعلـق       عما تفعله احلكومة للتحقُّق   

ــالتعليم اإلجبــاري، وحثَّتــها علــى مواصــلة رصــد أثــر احلظــر     ب
ومتابعة احلوار مع الطوائف املتأثرة بـه، بغيـة التوصـل إىل حـل              

 .ع الطرفنيطويل األجل باالتفاق م

ــسيدة  - ٤ ــومال ــه    : آرا بيغ ــذي جيــري عمل ــا ال ســألت م
علقة بنوع اجلنس، الـيت يقـول   تللقضاء على القوالب النمطية امل    

 .التقرير إهنا ما زالت موجودة يف الكتب املدرسية الفرنسية
ن كثرياً من البنات تـركن      أوقالت إن الدراسات تبيُِّن      - ٥

اب، ممـا أغلـق بـاب التعلـيم         املدرسة نتيجةً حلظـر ارتـداء احلجـ       
أمــامهن إىل األبــد؛ وأضــافت أهنــا تعتقــد بــأن مــن املــرجح أن    
معظــم األســر املهــاجرة تعجــز عــن إرســال بناهتــا إىل مــدارس    

 يف الـسؤال    - ونبـهت إىل أن اللجنـة سـألت احلكومـة         . خاصة
عــن  - (CEDAW/C/FRA/Q/6) مــن قائمــة املــسائل  ١٥رقــم 

 علــى حــق البنــات ٢٠٠٤مــارس / آذار١٥مــدى تــأثري قــانون 
وكانــــت اللجنــــة قــــد أوصــــت، يف   .والــــشابات يف التعلــــيم

هتــا اخلتاميــة حــول تقريــر فرنــسا الــدوري الثــاين إىل       امالحظ
، الفقــرة (CRC/C/15/Add. 240اللجنــة، عــن حقــوق الطفــل  

، بأن تواصل الدولـة الطـرف رصـد وضـع البنـات الالئـي               )٢٦
 عـن كثـب، وتـضمن    فُصلَن من املدارس نتيجةً للقانون اجلديد     

على القول إن احلظـر     وشددت  . أهنن يتمتعن حبقهن يف التعليم    
يشكِّلُ انتـهاكاً أساسـياًّ حلقـوق اإلنـسان للبنـات؛ وسـألت إن              

 .كانت لدى احلكومة خطة للعودة إىل هذه املسألة
ــسا (الــــسيدة فــــوازان  - ٦ قالــــت إن احلكومــــة  ): فرنــ
ون إىل أســر حتــتفظ بإحــصاءات جمــزأة للطــالب الــذين ينتمــ  ال

 غري أن مثة مبادرة واحدة قام فيهـا طـالب الـصفوف             .مهاجرة
وهــي بــرامج تعــد الطــالب لالمتحانــات التنافــسية  (التمهيديــة 

يف مدرسـة  ) لدخول املدارس العليا املختارة على مستوى عـالٍ     
هنري الرابع الثانوية بإعطاء دروس خـصوصية لـُشّبان يف أفقـر            

 إلتاحــة -ء أســر مهــاجرة  معظمهــم مــن أبنــا-أحيــاء بــاريس 
لـــدخوهلم الـــصفوف التمهيديـــة، ومتكينـــهم يف فرصـــة أفـــضل 

كانــت هــذه . النهايــة مــن دخــول معهــد الدراســات الــسياسية 
ــي      ــات الالئ ــدى البن ــاهراً، ال ســيما ل ــادرة ناجحــة جناحــاً ب املب

 . دروساً خصوصيةقََّنيلََت
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ــة       - ٧ ــى قائم ــردود عل ــا جــاء يف ال ــرََّر، كم ــه َتقَ ــت إن قال
، بعــد ٢٠٠٤مــارس / آذار١٥سائل، عنــدما روجــع قــانون املــ

 بنتـاً   ٦٢٦ يف املائة مـن الــ        ٩٠سنة من دخوله حيز النفاذ، أن       
 قـد اختـرن     ٢٠٠٤الالئي كن يرتدين احلجاب يف بدايـة سـنة          
ــار معظــم الطــالب    ـــ والطالبــات التقيُّــد بالقــانون؛ واخت  ٩٦ال

 حـالًّ   الـذين اختـاروا   ) من بينهم طالب سـيخ يرتـدون عمـائم        (
 نظــام  إىل أنوأشــارت. دارس خــصوصيةااللتحــاق مبــ آخــر، 

كثرياً مـن املـدارس املمولـة       يشمل  التعليم اخلصوصي يف فرنسا     
 تقـــدم مـــدارس أخـــرى منحـــاً دراســـية  مـــن احلكومـــة، بينمـــا

 مـن أن نظـام      - لذلك   -للطالب الفقراء؛ وقالت إهنا متأكدة      
مـــن ر أقـــل  وقـــد تـــأث؛يبقـــى نافـــذاًامللـــزم التعلـــيم اإلجبـــاري 

، وكـــان ٢٠٠٥طالبـــات هبـــذا القـــانون يف ســـنة /طـــالب ١٠
ــُدالــشخُص ــ الوحي  ٢٠٠٧صل مــن املدرســة يف ســنة   الــذي فُ

ــ ــة اًطالب ــن طائف ــسيخ  م ــةُ . ال ــلْ أي ــذا   ومل ُتَح ــة هب ــضية متعلق  ق
 .القانون إىل الوسيط يف وزارة التربية والتعليم

ــاِتن - ٨ ــة١١انتقلــت إىل املــادة : الــسيدة ب ،  مــن االتفاقي
فأعربــت عــن قلقهــا مــن حقيقــة أنــه مــع ارتفــاع نــسبة النــساء  
ــورهن     ــون أجـ ــا تكـ ــادراً مـ ــامالت يف نـــشاط اقتـــصادي نـ العـ
ــور      ــساوية ألجـ ــهن مـ ــاعات عملـ ــة وسـ ــاهتن التقاعديـ ومعاشـ

، وإن كثرياً مـن     الرجال ومعاشاهتم التقاعدية وساعات عملهم    
النــساء يعملــن بعــض الوقــت فقــط يف وظــائف دون تفــرُّغ أو  

وتــساءلت .  مؤقتـة أو يف وظــائف أدىن مـن مـؤهالهتن   وظـائف 
ة أعــن مــدى فعاليــة املبــادرات الــيت اختــذهتا وزارة حقــوق املــر   

واملــــساواة، ال ســــيما املبــــادرات املتعلقــــة بالوكالــــة الوطنيــــة 
 .للعمالة

وقالــت إن مــن املفيــد أن تعلــم إن كــان العــاملون يف    - ٩
ني القــادمني وظـائف دون تفــرُّغ ُيعطَــون أفـضلية علــى املرشــح  

من اخلـارج عنـدما تتـاح سـاعات عمـل إضـافية يف وظـائفهم،                
وإن كــان هــذا اإلجــراء موجــوداً فهــل توجــد عقوبــات علــى    

ح الوفــد إن كــان وقالــت إنــه ينبغــي أن يوضِّــعــدم التقيُّــد بــه؟ 

هؤالء العمـال مـسجلني لـدى احلكومـة بـأهنم عـاطلون جزئيـاًّ               
لتمييـز ضـد العـاملني      وما الذي تفعله احلكومة للحيلولـة دون ا       

 ).دون تفرُّغ(عقود قصرية األجل أو عقود عمل جزئي ب
وقالت إنه يـساورها بعـض الـشك فيمـا يتعلـق بتنفيـذ               - ١٠

ــانون ســنة   ــق باملــ ٢٠٠٦ق ساواة يف األجــور بــني املــرأة    املتعل
والرجل ألنه يتوقـف علـى املفاوضـات وال يـنص علـى وجـود               

 كـان قـد مت تقيـيم     وسـيكون مـن املفيـد أن تعلـم إن    .جـزاءات 
احلكومــة إذا فــشلت املفاوضــات،    ومــا هــو دور  ،أثــره أم ال

ــَوفَُّر، وهــل   ومــا وجــد مراقبــة للــشركات  تهــي احلــوافز الــيت ُت
الصغرية ومتوسطة احلجم اليت ال يوجـد فيهيـا ممثلـون نقـابيون             

 .للعمال
وأخرياً قالـت إن التعريـف القـانوين للتحـرُّش اجلنـسي             - ١١

تفـــق مـــع مـــا نـــص عليـــه التوجيـــه األورويب ضـــيق جـــداًّ وال ي
2006/54/EC    وتـساءلت إن   ؛٢٠٠٦ هيوليـ / متـوز  ٥ الصادر يف 

  .كانت احلكومة تنوي معاجلة هذه املسألة
أعربت عـن قلقهـا مـن        :دومينغيز - أروتشاالسيدة   - ١٢

 مــن التقريــر، القائــل إن النــساء ٣٨البيــان الــوارد يف الــصفحة 
أدىن الــيت هــي  هــن امل مــنغري عــدد صــ يف ميلــن إىل التوظُّــف  

وطلبت إحصائيات إضافية عن عدد النـساء العـامالت         . مكانةً
ــهن بــني  يف ــادين، وتقــسيماً لعمل ــاطق احلــضرية    خمتلــف املي املن

 .والريفية
بـسبب كـون املفاوضـات    قلقـة  أيـضاّ  هـي  وقالت إهنـا    - ١٣

ــانون ســنة   أن املــساواة يف األجــور بــني  بــش ٢٠٠٦مبوجــب ق
 وأن الفـرق يف األجـور بـني     ،ذات طبيعة طوعيـة   املرأة والرجل   

كـون وضـوحاً يف الوظـائف اإلداريـة         يالرجل واملـرأة أكثـر مـا        
العليا؛ وتساءلت إن كانت األجـور يف هـذا املـستوى خاضـعة             

 .هي أيضاَ للتفاوض مبوجب القانون
وقالـــت إن كـــثرياً مـــن املعلومـــات عـــن الوحـــدات       - ١٤

ــا    ــة فيم ــسية الواقع ــة الفرن ــدَِّمت يف   اإلقليمي ــد قُ وراء البحــار ق
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اإلجابــات علــى قائمــة املــسائل، الــيت مل ُتَتــرَجم بعــد إىل مجيــع  
وأعربــت عــن أملــها يف أن يــشمل التقريــر القــادم يف  . اللغــات

 أوضــاع الوثيقــة الرئيــسية إحــصائيات متكِّــن مــن املقارنــة بــني  
 .املرأة يف مجيع حمافظات الدولة وأقاليمها

إهنــا هــي أيــضاً تــودُّ أن تــرى يف قالــت  :جــربالــسيدة  - ١٥
التقرير القـادم مزيـداً مـن اإلحـصائيات عـن النـساء العـاطالت               
ــساء املقيمــات يف     عــن العمــل واملتقاعــدات، واملهــاجرات والن

وتــساءلت إن . الوحــدات اإلقليميــة الواقعــة فيمــا وراء البحــار 
 مــن االتفاقيــة ١-٤كانــت احلكومــة ختطــط الســتخدام املــادة  

لزيـادة متثيـل النـساء املرتـديات        ) ري اخلاصـة املؤقتـة    بشأن التداب (
ــزاً يف الوظــائف الدبلوماســية أ   ــواجهن متيي  واحلجــاب الالئــي ي

 .اإلعالمية
ــوب  - ١٦ ــسيدة بِلميهـ ــه : زِرداين - الـ ــت إنـ ــع أن قالـ  مـ
لدستور أقام املساواة بني مجيـع املـواطنني الفرنـسيني، ال يبـدو             ا
االتفاقيــة يف الوحــدات   اإلرادة الــسياسية موجــودة لتنفيــذ   نأ

وأضـافت أهنـا غـري مقتنعـة        . الواقعة فيما وراء البحـار     اإلقليمية
 جلـسة الـصباح؛ فاملعلومـات الـواردة          يف بالتوضيح الـذي قُـدِّمَ    

مــن مــصادر خمتلفــة تــوحي بــأن النــساء الالئــي يعــشن يف تلــك 
احملافظـــات واألقـــاليم يتعرضـــن للتمييـــز، ويف بعـــض احلـــاالت 

ــانون ال  ــد   . عــريفخيــضعن للق ــساءلت إن كانــت احلكومــة ق وت
اختذت خطوات لضمان معرفـة هـؤالء النـساء باالتفاقيـة، وإن            

رنَ خَبكُــنَّ قــد اسُتــِشرنَ أثنــاء إعــداد التقريــر، وإن كُــنَّ َســيُ       
بالتعليقات اخلتاميـة للجنـة، وإن كـان قـانون العمـل يف الدولـة          

  .ُيطبَُّق عليهِن بالتساوي
ــني  - ١٧ ــسيدة شـ ــألت إ :الـ ــرى  سـ ــة تـ ــت احلكومـ ن كانـ

ــف    ــل تعري ــسية  ضــرورة جلع ــضايقة اجلن ــه   امل ــع التوجي ــق م يتف
وقالــت إهنــا قلقــة . ٢٠٠٦ هيــيول/ متــوز٢األورويب الــصادر يف 

ــشمل   بوجــه خــاص مــن  ــسارية اآلن ال ت ــشريعات ال  كــون الت
 .التحرش باملرأة من قبل املتعاملني معها أو زبائنها

ــة بـــني العمـــل   - ١٨ ــا يتعلـــق باملواءمـ ــاة األســـرة، فيمـ وحيـ
تــــساءلت إن كــــان األزواج الــــذين ُيمنحــــون إجــــازة أُُبــــوَّة  
يتحملــون يف الواقــع حــصة مــن العنايــة بأطفــاهلم أكــرب ممــا هــو 
عليــه األمــر اآلن، أم أهنــم يــستخدمون ذلــك الوقــت ألغــراض  

 أخرى؟ 
ــد    - ١٩ ــة ق ــة األشــخاص ذوي اإلعاق أشــارت إىل أن اتفاقي

؛ وقالـت إن    ٢٠٠٦يـسمرب   د/اعُتِمَدت يف شـهر كـانون األول      
ــر عــن       ــات أكث ــضمن معلوم ــر مل يت ــن ســوء احلــظ أن التقري م

 .توظيف النساء ذوات اإلعاقة
ــه،     - ٢٠ ــال يف جلــسة الــصباح إن وأشــارت إىل أن الوفــد ق

عقب عقد مؤمتر بـشأن املـساواة املهنيـة أصـبحت كـل شـركة               
ــة للمـــساواة يف الرواتـــب حبلـــول    ــانون ٣١ال تعتمـــد خطـ  كـ

وقالــت إن العقوبــات . ، عرضــة لغرامــة٢٠٠٩ديــسمرب /األول
املفروضــة علــى أربــاب العمــل مل تفعــل شــيئاً ُيــذكر لتــصحيح  
اختالالت التوازن اليت كانت قائمة يف املاضـي؛ وتـساءلت إن           

 .كان الوفد يعتقد بأهنا ستكون أكثر فعالية يف املستقبل
قالـــت إن نـــسبة النـــساء  :)فرنـــسا (فـــوازانالـــسيدة  - ٢١

 العمل قـد اخنفـضت، لكـن احلكومـة علـى علـم          العاطالت عن 
ــن    ــرب هلـ ــل أكـ ــرص عمـ ــة فـ ــة إىل إتاحـ ــافت أن . باحلاجـ وأضـ

 واجلمعيـــات تقـــدم تـــدريباً للنـــساء املنظمـــات غـــري احلكوميـــة
ــهن بأنفــسهن     ــة رفــع مــستوى ثقت . العــاطالت عــن العمــل بغي

وتقوم احلكومة أيضاً بنشر املعلومات عـن آثـار العمـل اجلزئـي            
قالت إن من األمهية مبكان أن تفهم الـشاّبات         من غري تفرُّغ؛ و   

أن أخذهن عمالً من هذا القبيل جيعل من األصعب علـيهن أن            
حيصلن على وظيفة دائمة يف املستقبل، وأن يدفعن مبالغ أكـرب           

غري أن النساء العامالت جزئيـا مـن غـري          . هندمسامهةً يف تقاع  
ــسبية      ــة ن ــد إجــازة أموم ــى فوائ ــرُّغ حيــق هلــن احلــصول عل ، تف

ــها     ــيت يعملن ــساعات ال ــدد ال ــى أســاس ع ــوم . ُتحــَسب عل وتق
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ــام اإل   ــة نظ ــة مبراجع ــول     احلكوم ــي أط ــيت ه ــة، ال ــازة الوالدي ج
 .ري كافغيلزم واالستحقاق الذي ُيدفَع فيها  مما
ــدة    - ٢٢ ــة تـــستعد لعقـــد مباحثـــات مائـ قالـــت إن احلكومـ

مــستديرة مــع شــركائها االجتمــاعيني ومــع الــشركات بغيــة       
ــوعي با  ــاء ال ــت     إذك ــن الوق ــزءاً م ــل ج ــة بالعم ــسائل املتعلق . مل

وينص قانون العمل على أن املرأة اليت تعمل جزءاً مـن الوقـت             
وتقـدم طلبــاً للحــصول علــى وظيفـة دائمــة يف الــشركة نفــسها   

وقـد اختـذت    . حيب أن ُتعطى أولوية علـى املرشـحني اآلخـرين         
احلكومة أيضاً خطوات لتعزيز مفهـوم تعـدُّد الوظـائف، حيـث        

للمــرأة أن تعمــل يف الوقــت نفــسه يف أكثــر مــن وظيفــة  ميكــن 
 .جزئية بدالً من العمل يف وظيفة دائمة واحدة

ــانون آذار  - ٢٣ ــارت إىل أن قـ ــارس /أشـ ــق ٢٠٠٦مـ  املتعلـ
باملساواة يف األجور بني املـرأة والرجـل، يـنص علـى أنـه جيـب                
أن تتفاوض الـشركات سـنوياًّ مـع ممثلـي نقابـات العمـال بغيـة                

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـنص    . التفاوت يف األجـور   القضاء على   
القــانون أيــضاً علــى أنــه إذا مل حيــصل أي تقــدم ُتقَــدَّم مــسودة   

وأشــارت إىل أن . مــشروع قــانون بغيــة فــرض جــزاءات ماليــة 
 أعلن قبل انتخابه أنه، إذا انُتِخَب، سـوف جيعـل       الرئيس احلايل 

بــشأن  وقالــت إن مــؤمتراً ُعقــد   .املــساواة يف األجــور أولويــة  
ــاين   ــشرين الث ــوفمرب /املــساواة يف األجــور يف شــهر ت ؛ ٢٠٠٦ن

وكانـــت إحـــدى نتائجـــه قـــرار فـــرض جـــزاءات ماليـــة علـــى   
ــساواة يف األجــور       ــضمان امل ــةً ل ــضع خط ــيت ال ت ــشركات ال ال

وقالـت إن املـؤمتر     . ٢٠٠٩ديـسمرب   /حبلول شهر كانون األول   
يــة الــيت يََّن أيــضاً أنــشطةً ذات أولويــة لتحليــل العوامــل اهليكلَعــ

 .يقوم على أساسها التفاوت يف األجور
ــة   قالــت إ - ٢٤ ــاًّ للبنــات بغي ن احلكومــة تقــدم إرشــاداً مهني

القــضاء علــى القوالــب النمطيــة الــيت متــنعهن مــن دخــول مهــن  
وأضـافت أن مـسألة اجلمـع بـني         . معينة يـسيطر عليهـا الرجـال      

احليــاة العائليــة والعمــل يــشكل جانبــاً أساســياًّ مــن جوانــب        

ساواة؛ فمــن الواضــح أن العنايــة اجليــدة باألطفــال تــستدعي املــ
لذلك كـان مـن املـشجع       . تقاسم األب واألم األعمال الوالدية    

 يف املائــة مــن الرجــال، ال ســيما اآلبــاء الــشُّّبان أخــذوا   ٧٥أن 
واختتمت كلمتها بـالقول إن نـسبة تعـيني النـساء           . وَّةُبإجازة أُ 

، وذلــك يتوقــف علــى   ذوات اإلعاقــة تتفــاوت تفاوتــاً كــبرياً   
 لتمييز أكرب   َنطبيعة اإلعاقة، لكن النساء ذوات اإلعاقة يتعرض      
 .من التمييز الذي يتعرض له الرجال ذوو اإلعاقة

إن مرفقـــاً قـــال ): فرنـــسا (بريمـــان - جـــويالـــسيد  - ٢٥
ــشر   ــسادس سين ــالتقرير ال ــن     ب ــات ع ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي  لتق

وأضـاف أنـه    . البحـار الوحدات اإلقليميـة الفرنـسية فيمـا وراء         
مـــع أن هـــذه الوحـــدات تتمتـــع بدرجـــة مـــن احلكـــم الـــذايت، 
ضمنت احلكومة الفرنسية احترام مبـادئ اجلمهوريـة الفرنـسية          

وســتقدم . فيهــا؛ فقــد مت القــضاء علــى تعــدد الزوجــات، مــثالً  
احلكومة إىل اللجنة بيانـات مفـصلة بـشأن التوظيـف واألجـور             

غـري أن مـن   . حـار با وراء اليف الوحدات اإلقليميـة الواقعـة فيمـ     
 بـــسبب ســـيطرة الواضـــح أن البطالـــة تـــشكل مـــشكلة كـــبرية

األنشطة التقليدية، ولكون معـدل البطالـة أعلـى منـه يف فرنـسا        
ــة ــة يف     . القاريـ ــن االتفاقيـ ــات عـ ــشر املعلومـ ــق بنـ ــا يتعلـ وفيمـ

الوحــدات اإلقليميـــة الواقعـــة فيمـــا وراء البحـــار قـــال إن مـــن  
الوحـــدات املتمتعـــة بدرجـــة مـــن األمهيـــة مبكـــان مالحظـــة أن 

 .احلكــم الــذايت تــستطيع أن تــسن تــشريعاهتا يف جمــاالت معينــة 
ئـات  يغري أن احلكومة بذلت جهوداً متـضافرة لـضمان نـشر اهل      

ــة معلومــات   ــة (احمللي بواســطة محــالت إلذكــاء  ) باللغــات احمللي
 .الوعي، تستخدم التلفزيون واخلطوط اهلاتفية الساخنة اجملانية

قـال إن التمييـز القـائم علـى         ): فرنسا (شولتز ةالسيد - ٢٦
قـانون  التعترب جـرائم مبوجـب      املضايقة اجلنسية   أساس اجلنس و  

. والتحـرش النفـسي  املـضايقة اجلنـسية   اجلنائي، الـذي مييـز بـني        
 بالـسجن فتـرة تـصل إىل سـنة          اُيعاقـب عليهـ   املضايقة اجلنسية   ف

ويتـــضمن .  يـــورو١٥ ٠٠٠واحـــدة، وغرامـــات تـــصل إىل   
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٧ الـصادر يف     ٧٣-٢٠٠٢نون رقم   القا
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، بـــشأن التحـــديث االجتمـــاعي، أحكامـــاً هتـــدف إىل  ٢٠٠٢
وينص قانون العمل أيـضاً علـى       . القضاء على التحرش النفسي   

أحكام بالسجن لفترة تـصل إىل سـنة واحـدة وغرامـات تـصل              
 .يورو ٣ ٧٥٠إىل 
 وقـــال إن احلكومـــة تعرضـــت لنقـــد مـــن املفوضـــية      - ٢٧

األوروبية لعدم تقدميها تعاريَف واضحٍة للتحرُّش املباشر وغـري         
املباشر، وتقدميها تعريفاً للتحـرش يـستند إىل فعـل واحـد بـدالً              

ــال متكــررة   ــن اســتناده إىل أفع ــة   . م ــمَّ أعــدت احلكوم ــن ثَ وم
مشروع قانون يضم أحكاماً عامة تـؤدي إىل مواءمـة مـشروع            

وفيمـــا يتعلـــق . بيـــةالقـــانون مـــع توجيهـــات املفوضـــية األورو 
 قـال إنـه     املعنويـة  املضايقةواملضايقة اجلنسية   باإلحصائيات عن   

 حالـة إدانـة يف      ٦٤ و   ٢٠٠٤ حالـة إدانـة يف سـنة         ٥٧حدثت  
 . حكماً بالسجن٤٩، من بينها ٢٠٠٥سنة 
لفتــــت االنتبــــاه إىل ): فرنــــسا (الــــسيدة أوغــــسطني - ٢٨

 وراء خــصوصيات للوحــدات اإلقليميــة الفرنــسية الواقعــة فيمــا
ــساء يف تلــــك    ــاالت تعــــرض النــ ــار، وقالــــت إن احتمــ البحــ
ــة،      ــسا القاري ــها يف فرن ــة أكــرب من الوحــدات بوجــه عــام للبطال

فهذه الوحـدات أقـل     . وكذلك حيتمل أن تطول بطالتهن أكثر     
ــساء،        ــل الن ــل؛ ومتي ــا أق ــوفرة فيه ــائف املت ــدد الوظ ــصنيعاً وع ت

قالـت إن   و. عالوةً على ذلك، إىل التركُّـز يف قطـاع اخلـدمات          
ــة مــن جممــوع  ٧٠حنــو  ــدين  األســر  يف املائ يرأســها أحــد الوال
، وتضطر املرأة اليت تقوم وحـدها       وجود فيها للوالد اآلخر    وال

 .بتربية األوالد إىل أخذ وظيفة دون مؤهالهتا بكثري
وقالت إن االقتصاد تسيطر عليه املؤسـسات التجاريـة          - ٢٩

ملــساواة بــني الــصغرية ويــصعب فيهــا ضــمان تنفيــذ سياســات ا 
ــسني ــيري املواقــف     . اجلن ــة حاجــة إىل تغ ــك أن مث ــن ذل وأهــم م

ــة    ــرة التوظيــف احلكومي ــة ودائ . مبــساعدة مــن اجملــالس اإلقليمي
ــة       ــات أخــرى عــن الوحــدات اإلقليمي ــدها معلوم وســيقدم وف
الواقعــة فيمــا وراء البحــار، غــري أن مــن املهــم أال يغــرب عــن    

يف مع طبيعة اجملتمـع  البال أن سياسات املساواة حتتاج إىل تكي   
 .الذي ستنفذ فيه

طلبت مزيـداً مـن املعلومـات       :  أبياه - السيدة كوكر  - ٣٠
عن إمكانيات الوصول إىل أساليب منـع احلمـل والقـدرة علـى       
دفع نفقاهتا، ال سيما لدى النساء املهاجرات يف فرنـسا ونـساء          

وقالـت  . الوحدات اإلقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار      
هنا مهتمة أيضاً مبعرفة نسبة الوفيات املتعلقة بالوالدة بني هـذه     إ

 .الفئات، وبوجه خاص نتائج عمليات اإلجهاض غري املأمونة
أن أكثـر   ) ٥١الـصفحة   (وقالت إنه يتبيَّن مـن التقريـر         - ٣١

ني املـــصابني مبـــرض اإليـــدز قـــد أصـــيبوا يمـــن نـــصف الفرنـــس
 يف املائـة    ٦٠ن  بواسطة االتصال اجلنـسي بـني ذكـر وأنثـى؛ وأ          

 يف املائـة منـهم مواطنـون يف         ٥٠من هؤالء املصابني نساء وأن      
وأضـافت أن حـب     . بلد إفريقي يقع جنويب الـصحراء الكـربى       

 مـا إذا كـان ميكـن هلـؤالء          االستطالع يدفعها إىل طلب معرفـة     
النــساء احلــصول علــى األدويــة باجملــان، خاصَّــةً ألنــه يــرجح أن 

ثرياً منــهن يعــشن يف فرنــسا يكــن عــاطالت عــن العمــل وأن كــ
 .بصورة غري مشروعة

وحثت يف ختـام كلمتـها الدولـة مقدمـة التقريـر علـى               - ٣٢
تقرير القادم معلومات أكثر عـن الوحـدات اإلقليميـة          التضمني  

 .الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار
أعربت عـن قلقهـا مـن       : نغيزيدوم - السيدة أروتشا  - ٣٣

هــاض ميكــن أن تــشجع النــساء أن ســهولة احلــصول علــى اإلج
خر من أشكال منع احلمل؛ وسـألت    على اعتباره جمرد شكل آ    

هــي اإلجــراءات املتخــذة ملــساعدة الــزوجني الــشابني علــى   مــا
ــة    ــاً علـــى املعرفـ ــاراً قائمـ ــاليب منـــع احلمـــل اختيـ ــار أسـ . اختيـ

ــها  ةوأشــارت إىل أن األســاليب احلديثــ   أفــضل يف العــادة، لكن
 .أغلى مثناً

ــات عــن عــدد     أعربــت  - ٣٤ عــن أســفها لعــدم وجــود بيان
اإليـدز يف الوحـدات     /اإلصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
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اإلقليميـة الفرنـسية الواقعـة فيمــا وراء البحـار يف منطقـة البحــر      
ألنــه توجــد يف هــذه املنطقــة أعلــى نــسبة للمــصابني  ، الكــارييب

اإليــدز بعــد البلــدان اإلفريقيــة  /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
عالوةً على ذلـك، قالـت إن       . الواقعة جنويب الصحراء الكربى   

كثرياً من األسر يف منطقـة الكـارييب ترأسـها امـرأة، ممـا جيعلـها          
 .يف موقف َهشٍّ إذا أصيبت املرأة هبذا املرض

ــة   وأخــرياً قالــت إن  - ٣٥ ــدفعها إىل طلــب معرف  الفــضول ي
ــا ــل      م ــساء احلوام ــساعدة الن ــرامج مل ــد ُوضــعت ب إذا كانــت ق
 .اإليدز/ملصابات بفريوس نقص املناعة البشريةا

طلبـت مـن الوفـد تـوفري بيانـات مفـصلة             :تان ةالسيد - ٣٦
، وعـن مرافـق العنايـة الـصحية         عن كل من اجلنسني على حدة     

وقالت أيضاً إهنـا تـود أن تعـرف إن كانـت            . يف املناطق الريفية  
مثة مـشكلة يف الوصـول إىل املرافـق الـصحية، وإن كـان األمـر                

 ذلك فهل فعلت احلكومة شيئاً ملعاجلتها؟ك
أن القـانون   ) ٩الـصفحة   (قالت إنه يتـبني مـن التقريـر          - ٣٧
، املتعلـــق ١٩٩٩ يوليـــه/ متـــوز٩ الـــصادر يف ٥٧٤-٩٩قـــم ر

بالزراعة، قد أوجـد مركـزاً جديـداً للزوجـة الـيت ال ترغـب يف                
مركـز  ” مزرعة أو عاملة يف مزرعة، وهو   أن تكون شريكة يف   

 وتساءلت كم عدد النساء الالئـي اختـرن         .“شاركةاملالزوجة  
هـــذا املركـــز، وكيـــف حتـــسنت حقـــوقهن يف التقاعـــد نتيجـــة 

 .لذلك
وقالــت إهنــا تــودُّ أن تعــرف أكثــر عــن النــساء الالئــي    - ٣٨

يتلقَّني مرتَّبـاً والالئـي ال يـتلقََّني مرتَّبـاً يف املنـاطق الريفيـة وتـود           
حــق النــساء مــن كــان أن تعــرف، علــى وجــه اخلــصوص، إن  

. الالئي ال يتلقَّني مرتَّباً أن يأخذن حصة مـن أربـاح مـزارعهن             
 كـل    يف ح مـا الـذي جيـري فعلـه        ولعل الوفد يود أيضاً أن يوضِّ     

 الـوارد   ٢٠٠٣واحدة من املناطق املـذكورة يف دراسـات سـنة           
 . من التقرير٦١ذكرها يف الصفحة 

وطلبت يف ختـام كلمتـها معلومـات عـن وضـع املـرأة               - ٣٩
 .ملهاجرة يف املناطق الريفيةا

ــسا (فــوازانالــسيدة  - ٤٠  إنــه يتــاح جلميــع   قالــت :)فرن
النساء يف فرنسا احلصول على وسـائل منـع احلمـل؛ واملـشكلة             
ــيت       ــاليب الـ ــضل األسـ ــضرورة أفـ ــستعملن بالـ ــن ال يـ ــي أهنـ هـ

وتعمـل احلكومـة علـى إذكـاء الـوعي لـدى النـساء،              . تالئمهن
كثري منهن لديهن مفـاهيم خطـأ   الشابات منهن واألكرب سناًّ، ف   

ومثة مشكلة أخرى هي أن بعـضاً مـن أحـدث           . يف هذا الصدد  
منتجــات منــع احلمــل باهظــة الكلفــة، لكنــها غــري مــشمولة        

وهناك مالحظة أكثر إجيابيةً، وهـي أن عـدد         . بالتأمني الصحي 
. عمليــات منــع احلمــل يف حــاالت الطــوارئ آخــذ يف االزديــاد

ه انتــشاراً ليــشمل الــشابات ألنــه  ويؤمــل أن يــزداد هــذا االجتــا 
أفضل هلن كثري اً أن يلجأن إىل منع احلمل يف حالة طارئة مـن              

 .أن يلجأن إىل اإلجهاض
وقالــت إهنــا ال تــستطيع تقــدمي إحــصائيات عــن عــدد    - ٤١

فالقـانون  . البنات الالئي يستفدن مـن بـرامج التثقيـف اجلنـسي          
 االبتدائيــة تــداًء مــن املدرســةيــنص علــى تقــدمي هــذه الــربامج اب

. فوق؛ غري أهنا يف الواقع ال توجد إال يف املـدارس الثانويـة             فما
مجعيـات   ويف كثري من األحيـان تتـوىل تقـدَمي التثقيـف اجلنـسي            

مثل احلركة الفرنسية لتنظيم األسـرة، وهـي أقـدر علـى تقدميـه              
من املعلمات الالئي هن مثقالت أصالً بالـدروس، وهـي جتيـُد            

ويتمثــل التحــّدي . ة للبنــات الــصغرياتيف تقــدمي رســالة بــسيط
يف إتاحة هذه الربامج جلميع الشباب، خاصة منهم مـن يـدون            

 . أنفسهم يف وضع صعب
قالـــت إن احلمـــالت  ):فرنـــسا (أوغـــسطنيالـــسيدة  - ٤٢

ــا وراء البحــار      ــة فيم ــة الواقع ــستهدف يف الوحــدات اإلقليمي ت
رتينيـك  ففـي ما  . النساء الالئي ما زلن يعتربن منـع احلمـل قيـداً          

وغوادلــــوب وغيانــــا الفرنــــسية تبلــــغ نــــسبة النــــساء الالئــــي  
يستخدمن موانع احلمل أقـل مـن النـصف، ويعـود جانـب مـن               
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الــسبب يف ذلــك إىل أن تقاليــدهن الدينيــة تثنــيهن عــن مناقــشة 
 .هذه املسائل

وأشــــارت إىل أن الــــسلطات ظلــــت تؤكــــد خــــالل   - ٤٣
رجـال والنـساء    السنوات القليلة املاضية مدى أمهية اسـتخدام ال       

وجرت التقاليـد باعتبـار منـع احلمـل مـسألة هتـم             . ملوانع احلمل 
النساء فقط، وهذه عقليـة تفـسر جزئيـاًّ سـبب انتـشار فـريوس               

اإليـــدز ألن الرجـــال يرفـــضون وقايـــة /نقـــص املناعـــة البـــشرية
أنفسهم وألن املرأة الـيت تطلـب مـن الرجـل وقايـة نفـسه ُتـتَّهم         

 . بتعدد األزواج
 إهنــا قلقــة جــداًّ مــن تعــدُّد احلــاالت الــيت تلجــأ وقالــت - ٤٤

م ساء يف غواديلــوب إىل اإلجهــاض بــدالً مــن اســتخدانــفيهــا ال
نــات القاصــرات ب نــسبة الويف مارتينيــك بلغــت. موانــع احلمــل

ومــن األســباب الــيت  .  يف املائــة٨ي جلــأن إىل اإلجهــاض الئــال
ية تفسر هذه الظاهرة أن العالقات اجلنسية ذات طبيعـة عـشوائ          

بوجه العموم، وحتمل الفتيات الـصغريات يف الغالـب منـذ أول            
ــه حــىت اآلن    . مجــاع ــر ممــا مت فعل ــه يلــزم فعــل أكث وأضــافت أن

 .لتشجيع البنات على التحكُّم بعالقاهتن اجلنسية
اعترفــت بأنــه أوِلــَي انتبــاٌه  :)فرنــسا (الــسيدة فــوازان - ٤٥

ــاطق ا     ــساء املن ــه لن ــاطق احلــضرية من ــساء املن ــر لن ــة يف أكث لريفي
املاضي؛ وقالت إن احلكومة تعمل جاهدة علـى تـصحيح هـذا            

 .االختالل يف التوازن
وقالت إنه ينبغي لزوجـات املـزارعني أن خيتـرن، كمـا        -٤٦

 مـن التقريـر، بـني ثالثـة مراكـز           ١٢  و ١١ تنيأشري يف الصفح  
، أو موظفـة يف  مـشاركة لـرئيس املزرعـة    هي أن تكون زوجة     (
، وتـستطيع املـرأة أن ختتـار مركـز          )مزرعةلل رئيسةزرعة، أو   امل

ــة  ــشاركةالزوجـ ــذا    املـ ــى هـ ــا علـ ــة زوجهـ  دون طلـــب موافقـ
 متـاح اآلن للمـرأة املرتبطـة        املشاركةومركز الزوجة   . االختيار

 تـــضامن مـــدين أو بـــالعيش معـــه يف مبيثـــاقبـــصاحب املزرعـــة 
 املعاشـات   نتونتيجةً هلذا التشريع اجلديد حتـسَّ     . مسكن واحد 

ارعــات حتــسُّناً كــبرياً ألن الــسنوات الــيت  لنــساء املزالتقاعديــة ل
ومثـة  . تقضيها املـرأة يف تربيـة األطفـال تؤخـذ اآلن يف االعتبـار           

ــسنة     ــاعي لـ ــانون متويـــل الـــضمان االجتمـ ــر هـــو قـ عامـــل آخـ
ــد      ، ٢٠٠٧ ــيم التقاُع ــادة تقي ــل إلع ــة التأهي ــَض عتب ــذي خفَّ ال

ات اليت  واملبلغ الذي ُيخصم من املعاش التقاعدي مقابل السنو       
واســتفادت مــن هــذا القــانون    . قــضتها املــرأة خــارج العمــل   

 . امرأة متقاعدة٣٤ ٠٠٠اجلديد حىت اآلن حنو 
وقالــت إن احلكومــة حتتــاج اآلن إىل معاجلــة مــشاكل   - ٤٧

أخرى تواجه املرأة الريفية، ويتفاوت مدى هـذه املـشاكل مـن            
صـاًّ  ومـن املـسائل الـيت تـثري اهتمامـاً خا          . جمتمع حملـي إىل آخـر     

 الـيت تـستند إىل املـشاركة يف    “الـشاملة شـيك اخلدمـة    ”مسألة  
ــل     ــل اخلــدمات الشخــصية، وميكــن توســيعها لتــشمل متوي متوي

. شــــكل خــــاص مــــن أشــــكال الرعايــــة، كرعايــــة األطفــــال 
ــستخَدم هــذه الــشيكات بوجــه خــاص    املنــاطق الريفيــة،  يفوُت

حيــث مراكــز رعايــة األطفــال قليلــة ومتباعــدة، ممــا يــرغم األم  
  .لعاملة على استئجار مساعدة لرعاية أطفاهلاا

ــدمي     - ٤٨ ــر تقـ ــستطيع يف الوقـــت احلاضـ ــا ال تـ وقالـــت إهنـ
بيانــات مفــصلة لكــل واحــد مــن اجلنــسني علــى حــدة بــشأن     

ىل انتــشار إنــه نظــراً أغــري . العنايــة الــصحية يف املنــاطق الريفيــة
األطبــاء املتخصــصني واملراكــز املتخصــصة بالعنايــة بــصحة األم 

 أصبحت هذه اخلدمات أكثـر تـوفُّراً        ةفل يف املناطق الريفي   والط
 .لنساء منها للرجالل

ــة ال يوجــد فيهــا طبيــب     - ٤٩ غــري أن بعــض املنــاطق الريفي
أبداً؛ فقد انتقل كثري مـن أطبـاء الريـف إىل املـدن أو أن كـثرياً                 
ــود     ــاء الـــشُّّبان ال يرغبـــون، علـــى الـــرغم مـــن جهـ مـــن األطبـ

وقالت إهنـا يف الواقـع تـشتبه        . ىل الريف احلكومة، يف االنتقال إ   
بأن زوجات األطباء هـن الالئـي ال يـردن االنتقـال إىل منـاطق               

 . تسوء فيها أحوال املعيشة
 ١٦  و١٥املادتان 
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أشــارت إىل أنــه ميكــن اآلن للوالــدين،   :تــانالــسيدة  - ٥٠
 مـن التقريـر، أن خيتـارا اسـم عائلـة            ١٠كما جـاء يف الـصفحة       

.  مكتـوب يقدمانـه إىل مـسجل الـوالدات         للطفل ببيان مشترك  
ــزواج أو الــذي يعتــرف     ــة ال ــود يف حال وقالــت إن الطفــل املول
كال الوالـدين بـه وقـت والدتـه يـسجل تلقائيـاًّ، يف حالـة عـدم                

وقالـت إهنـا تـود      . وجود بيان من هذا القبيل، باسم عائلة أبيـه        
أن تعرف إن كان باسـتطاعة األم أن تطلـب تغـيري اسـم عائلـة                

 يف حالة هجر األب للطفل، وكم مـن الوقـت تـستغرق             طفلها
ــة؛  ــل    وأن تعــرف هــذه العملي ــودون قب ــال املول إن كــان األطف

، الــذين يــستخدمون امســاً  ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ٣١
هم اســم س ألنفــيتخــذوااعتياديــاًّ منــذ والدهتــم، يــستطيعون أن 
 .أسرة قانونياًَّ عندما يبلغون سن الرشد

ها لكون تعدد الزوجات ما زال قائمـاً      أعربت عن قلق   - ٥١
ــاً، وســألت       ــوع قانون ــه ممن ــن أن ــرغم م ــى ال ــة  إعل ــت مث ن كان

ــة       ــت مث ــدد؛ وإن كان ــزواج املتع ــدد حــاالت ال ــات عــن ع بيان
 رجـل متعـدد الزوجـات،       املـرأة املتزوجـة مـن     برامج تستهدف   

ــزوج يف هــذه   وكيــف ميكــن تقــسيم املمتل  ــاة ال ــد وف كــات عن
 .احلالة
، بـــشأن ٢٠٠٤مـــايو / أيـــار٢٦انون وقالـــت إن قـــ  - ٥٢

الطالق، ينص على إخـراج الـزوج العنيـف أو الزوجـة العنيفـة              
ــة  ــاً   . مــن بيــت الزوجي وأضــافت أهنــا تــود أن تعــرف كــم طلب

 قد تلقت السلطات املعنية، وكـم مـن هـذه الطلبـات             خراجلإل
 .وكم عدد أوامر اإلخراج اليت أصدرهتا احملاكم نظرت فيه

كلمتــها بيانــات عــن عــدد حــاالت   وطلبــت يف هنايــة  - ٥٣
وقالــت إن فــضوهلا . الــزواج بــاإلكراه الــيت حــصلت يف فرنــسا

رضــت عقوبــات يــدفعها إىل طلــب معرفــة مــا إذا كانــت قــد فُ 
على ذلك أو ما إذا كانت احلكومة تنوي جعـل اإلكـراه علـى     

 .الزواج جرمية ُيعاقب عليها

 سألت ما هي اخلطوات الـيت      :أبياه - رالسيدة كوك  - ٥٤
ــريف يف       ــانون الع ــادي والق ــانون الع ــني الق ــة ب اتُّخــذت للمواءم

 .الوحدات اإلقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار
ــاورالــــسيدة  - ٥٥ ــوارد يف  أ :نيوبــ ــان الــ ــارت إىل البيــ شــ

 القائل إنه مـع أن       من الردود على قائمة املسائل،     ٣١الصفحة  
ــة ســن الــزواج القــانوين لــألوالد والبنــات معــاً هــو     ســن الثامن

 حتدث استثناءات من ذلك احلكـم بـشرط أن        ، ما زالت    عشرة
؛ وإهنــا تــود أن تعــرف مــا هــي  “وجيهــةأســباب ”تكــون مثــة 

ــتثناء   ــذلك االسـ ــاة لـ ــباب املتوخـ ــة  . األسـ ــافت أن الدولـ وأضـ
الطرف جيب أن توضَِّح أيضاً أساس احلكم الذي من الواضـح           

ــه     ــسَمح مبوجب ــذي ال ُي ــزي، ال ــه متيي ــذي دينألحــد الوالــ أن  ال
ــة أن     ــا دون الــسن القانوني ــه إن كان ــه أو ابنت يعــارض زواج ابن

اج مــا دام املــدعي العــام للحكومــة قــد وهــذا الــزحــدوث مينــع 
الوالـد اآلخـر     ووافـق    ةالـسن القانونيـ   شـرط   مسح بالتنـازل عـن      

 .على الزواج
ــسيدة  - ٥٦ ــسا (شــولتزال ــت :)فرن ــَد قال ــل إن وال ي الطف

 يستطيعان تـسجيله باسـم عائلـة        ٢٠٠٥املولود منذ بداية سنة     
ــا  ــهما أو كليهم ــل    . أي من ــسجل الطف ــار ي ــتم االختي وإذا مل ي

باســم عائلــة األب إذا ثبــت يف وقــت التــسجيل انتــسابه لــألب 
ثبوتاً تاماًّ؛ وإذا مل يثبت ذلك ُيعطى الطفـل اسـم عائلـة الوالـد               

 .الذي يثبت انتسابه إليه أوَّالً
ــاء يعطــــون وقالــــت إ - ٥٧  اســــم عائلتــــهم ن معظــــم اآلبــ

 يف املائـة مـن احلـاالت        ٨ أو   ٧ حنـو     يف ألوالدهم، لكن حدث  
اختـــار الولـــدان أن يـــستخدما اخليـــار اجلديـــد، أي إعطـــاء أن 

وعندما ُيختار اسم عائلـة األم      . الطفل اَمسي العائلتني يف العادة    
يكون ذلـك يف العـادة خـشية مـن أن يكـون اسـم عائلـة األب                  

 ألنه من الواضـح أن اسـم عائلتـه          داعياً للسخرية من الطفل أو    
 .أجنبياًّ
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وأضافت أنه جيـوز لـألم أن تطلـب تغـيري اسـم العائلـة                - ٥٨
لطفلها من عائلة أبيه إىل عائلتها هي إذا كان مثة سـبب وجيـه              
هلذا التغيري، كـأن يكـون األب قـد هجـر الطفـل أو يـرفض أن                 

وقالــت إن كــون الطفــل مــرتبط بعالقــة  . يــدفع نفقــات إعالتــه
 .ية أقوى مع أمه ليس سبباً كافياً إلجراء هذا التغيريعاطف
 ٢٠٠٥وقالــــت إن األطفــــال املولــــودين قبــــل ســــنة  - ٥٩

ــة األب   ــم عائلــ ــادة اســ ــذون يف العــ ــرة  . يأخــ ــاء الفتــ ويف أثنــ
مبوجبـها  سمح  ُي، كانت مثة آلية خاصة مؤقتة       ٢٠٠٦-٢٠٠٥

ا للوالـــدين أن يـــضيفا اســـم العائلـــة األخـــرى ألمســـاء أوالدمهـــ 
هـا هـذه اآلليـة       في ، لكن عدد احلاالت الـيت اسـُتخدمت       الصغار

 .ال يكاد ُيذكر
وأشارت إىل أن االسم االعتيـادي ال ميكـن أن يـصبح           - ٦٠
.  عائلـة قانونيـاًّ إال إذا اسـُتخِدم لثالثـة أجيـال علـى األقـل                اسَم

ــدم       ــتمرارية األمســاء وع ــدأ اس ــا إن مب ــها بقوهل وختمــت كلمت
سا، ومل يتـضح بعـُد أثـُر القـانون     تغيريها مبدأ قوي جداًّ يف فرن  
 . قانونألمساء باجلديد الذي يسمح بتغيري ا

قالـت إنـه مـع كـون تعـدد         ): فرنـسا  (السيدة فـوازان   - ٦١
ــذ ســنة    ــوع من ــزواج   ١٩٩٣الزوجــات ممن ــصل ال ، ال جيــوز ف

لكــن ال يكــون هلــذا . الــذي ُعقــد يف اخلــارج بــالقوة يف فرنــسا
ملـرياث إال إذا كـان   الزواج أثر مـن حيـث حـق اإلعالـة وحـق ا       

ــشروعاً   ــات مـ ــدد الزوجـ ــدين    يفتعـ ــليني للوالـ ــدين األصـ  البلـ
 . كليهما
وأضــافت أنــه ال يــسمح إال لزوجــة واحــدة وأوالدهــا  - ٦٢

والرجــل . بالــدخول إىل فرنــسا يف ســياق مجــع مشــل العــائالت 
الذي يدخل أكثر من زوجة واحـدة يفقـد حقـه يف اإلقامـة يف               

ــة األســر القا. فرنــسا ئمــة علــى تعــدد الزوجــات الــيت   ويف حال
ــنة   ــة  ١٩٩٣دخلـــت فرنـــسا قبـــل سـ ــة اإلقامـ ، ال جتـــدد بطاقـ

وتعطـــى الزوجـــات األخريـــات بطاقـــات  . للزوجـــة األوىل الّإ
ــسوية أوضــاعهن؛       ــتم ت ــاًّ حــىت ت ــة وال جتــدد تلقائي ــة مؤقت إقام

ــى      ــائم عل ــى حــل زواجهــن الق ــشجع هــؤالء الزوجــات عل وت
ــه   لــت إن هــذه مــشكلة   وقا.التعــدد وإقامــة أســرة منفــصلة عن

 . صعبة وال توجد إحصائيات دقيقة عنها
قالـت إن األسـر املهـاجرة       ): فرنـسا  (السيدة دمييغيـل   - ٦٣

ُتعلَــم بقــانون منــع تعــدد الزوجــات قبــل وصــوهلا إىل فرنــسا،    
َرُح فيهـا القـَيم واملبـادئ    شكجزء من دورة لتعلـيم االنـدماج تُـ        

ــذَكَّر اُأل ا يف ســياق عقــد ر بــه لــدى وصــوهل َســاجلمهوريــة، وُت
عتـرف  ُم غـري وملا كان تعـدُّد الزوجـات       . االستقبال واالندماج 

به يف فرنسا، ال توجد إحصاءات عـن عـدد احلـاالت املوجـود      
 .من هذا الزواج

ــوازان  - ٦٤ ــسيدة فـ ــسا (الـ ــانون  ): فرنـ ــارت إىل أن قـ أشـ
 خراج، املتعلـــق بـــالطالق، يـــسمح بـــإ٢٠٠٤مـــايو /أيـــار ٢٥

مــن بيــت األســرة؛ وقــد  ) العنيفــةأو الزوجــة (الــزوج العنيــف 
وافقــت وزارة العــدل علــى تقيــيم أثــر هــذا اإلجــراء يف أســرع  

 .وقت ممكن
قالــت إن القــانون يــسمح  ): فرنــسا (الــسيدة شــولتز - ٦٥

ــزوج مــن البيــت حيثمــا      لــضحية العنــف أن تطلــب إخــراج ال
ءات ال متيِّـُز،    اغري أن اإلحص  . جد هتديد خطري هلا وألوالدها    ُو

 هـذا اإلخـراج واإلخـراج مبوجـب إجـراءات           بـني لسوء احلظ،   
وأضــافت أن معلومــات . أخــرى ينطبــق عليهــا القــانون نفــسه 
 .٢٠٠٨مارس /أكثر تفصيالً ستتاح يف شهر آذار

وقالت إنه جيب استخدام هـذا اإلجـراء باعتـدال ألنـه             - ٦٦
ــزوج     ــإخراج ال ــسماح ب ــة األساســية بال ــؤثر يف حقــوق امللكي ي

 .هـو املالـك الوحيـد لبيـت األسـرة         العنيف من البيت إن كـان       
 وإذا مل ُيتََّخـذ إجـراء إلقامـة    ؛جـراء مؤقتـاً   لذلك يكون هـذا اإل    

دعــوى طــالق يف غــضون أربعــة أشــهر ينتــهي مفعــول أمــر        
وميكن اختاذ ترتيبـات أخـرى أيـضاً تغـادر          . اإلخراج من البيت  

 .فيها الضحية بيت األسرة
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ر يف  ، الـصاد  ٣٩٩-٢٠٠٦وأضافت أن القانون رقم      - ٦٧
ــسان٤ ــ/ ني ــة مــن عنــف   ٢٠٠٦ لأبري ــز الوقاي ، واملتعلــق بتعزي

ــضيف       ــال، ي ــه، هــو والعنــف ضــد األطف ــة علي ــزوج واملعاقب ال
ن يعيــشان معــاً دون  أحكامــاً عقابيــة وينطبــق أيــضاً علــى َمــ     

زواج؛ لكن ألنه دخل حيز النفاذ قبل فترة وجيزة فقط، لـيس     
ت لـذلك   وسـتتاح إحـصاءا   . يف اإلمكان حتديد أثره حـىت اآلن      

  .٢٠٠٨يف هناية سنة 
 رفع الـسن القانونيـة للـزواج       ٢٠٠٦ن قانون   إوقالت   - ٦٨

 سـنة للنـساء؛ وأضـافت أنـه يوجـد           ١٨ سـنة إىل     ١٥أيضاً من   
وقــد ُســمح يف املاضــي بــزواج حنــو . اســتثناء يف حــاالت معينــة

 فتــاة دون الــسن القــانوين يف الــسنة، وكــان ذلــك عــادة  ٣٠٠
  أيُّ َرم كانـت صـغرية جـداًّ مل ُتجْـ         وألن األرقـا  . بسبب احلمـل  

 إحـــصاءات لعـــدد البنـــات  أيُّدراســـات استقـــصائية ومل ُتـــَتْح
الالئي تزوجن وهن دون السن القانونية منذ التغري الـذي طـرأ            

 . على القانون
قـــال إن بعـــض ): فرنـــسا (بريمـــان - الـــسيد جـــوي - ٦٩

 الوحــــدات اإلقليميــــة الواقعــــة جوانــــب القــــانون العــــريف يف
وراء البحار تعود إىل عهـود غـابرة وهـي تنـاقض املـادتني               فيما
 ٢٠٠٠وقد ُبذلت جهـود منـذ سـنة         .  من االتفاقية  ١٦  و ١٥

وأكثــر املخالفــات وضــوحاً فيمــا يتعلــق . إلزالــة هــذه العناصــر
بالزواج وجدت يف مايوت، حيث يتم الـزواج التقليـدي أمـام            

وتقـوم األسـرتان   . هـا رِْم أَيُّلِـ  َوروسـةَ  العَ لُثِّـ َمقاضٍ إسـالمي ويُ   
 .  وال داعي حىت حلضور العروسة،بترتيب أمر الزواج

 رفـع   اتُِّخذَت يف هذا الصََّدد هي    وقال إن أول خطوة      - ٧٠
ــزواج إىل ســن     ســنة وجعــل حــضور  ١٥احلــد األدىن لــسن ال

وأدخــل القــانون رقــم   . رئــيس البلديــة لعقــد الــزواج إلزاميــاًّ    
ــصادر يف ٩١١-٢٠٠٦ ــوز٢٤، ال ــو / مت ــق ٢٠٠٦يولي ، املتعل

باهلجرة واالندماج تغيريات إضافية جبعل رئـيس البلديـة، بـدالً           
 .من القاضي، مسؤوالً عن إبرام عقد الزواج

وأضـــاف أنـــه مـــا زال يوجـــد إصـــالح واحـــد ينبغـــي  - ٧١
 لكـي تكـون موافقـة املـرأة         ،أداؤه، وهو إلغـاء عـادة ويل األمـر        

الـزواج إىل    ورفع احلد األدىن لسن      ؛نفسها على الزواج واجبة   
  . سنة١٨
 كـانون   ١ مـايوت منـذ       يف وقال إن تعدد الزواج ُمنـع      - ٧٢

ــاين ــاير /الث ــ، لكــن٢٠٠٥َّين ــة زواج   َم ــذاك يف حال ن كــانوا آن
وأُلِغـَي الطـالق مـن      . متعدد الزوجات ميكنهم البقاء متـزوجني     

جانب واحد فقـط وأصـبح قـانون الطـالق جـزءاً مـن القـانون                
وأصـبحت  . واليـة يف هـذه األمـور      العام ومل يعـد للقاضـي أيـة         

 .تسمية األطفال أيضاً متفقة مع القانون الفرنسي الداخلي
سـألت إن كـان صـحيحاً       : شـيلينغ  - السيدة شوب  - ٧٣

ــاً     أن املــرأة الــيت تريــد أن تلتحــق بزوجهــا املهــاجر وتقــدم طلب
للحصول على تأشـرية دخـول وهـي يف بلـدها األصـلي، جيـب              

لفرنـسية أو حتـضر دورة لـتعلُّم هـذه          أن تثبت أهنا تعرف اللغة ا     
ــدورة       ــة ال ــدفع تكلف ــر صــحيحاً فمــن ي ــة؟ وإن كــان األم اللغ

 الدراسية، وهل هذه الدورة متاحة يف املناطق الريفية؟
فيما يتعلق حبقوق امللكية يف حـاالت العنـف العـائلي،            - ٧٤

 فيمــا يتعلــق بقــضية ،أشــارت إىل أن اللجنــة أعربــت عــن رأي
ــه ــا يت أيـ ــد هنغاريـ ــول    ضـ ــب الربوتوكـ ــَرت مبوجـ ــيت ُنِظـ ، الـ

ق علـى حـق املـرأة يف         مفاده أن هذا احلق ال يتفوَّ      ،)االختياري
 .احلياة واألمن

قالت إن حاالت مجع مشل     ): فرنسا (السيدة دمييغيل  - ٧٥
ــة     ــَيم اجلمهوري ــيم الِق ــة ودورات تعل ــدورات اللغوي األســرة وال

وتقـدم  . الزمـة تنظمها السلطات املختصة إذا أظهر التقييم أهنا     
ة يــ املهـاجر احملتمـل أ  يتحمــلالـدورات يف بلـد اإلقامـة دون أن    

ومل يكن عدم معرفة اللغة الفرنسية يف أيـة حالـة مانعـاً             . تكلفة
 .من الوصول إىل فرنسا جلمع مشل األسرة
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شددت علـى ضـرورة أن      : زرداين- وبيهالسيدة بلم  - ٧٦
 اإلقليميـة   يتضمن التقرير القادم معلومات أكثر عـن الوحـدات        

  .الواقعة فيما وراء البحار
علَّقَت قائلـة إن اللجنـة تلقَّـت تقـارير          : السيدة سيمز  - ٧٧

تفيد بأن مبيدات اآلفات تترك أثراً ضاراًّ بالنساء العـامالت يف           
 وأنـه يلـزم تقـدمي مـساعدة تقنيـة يف هـذا              ،املزارع يف مارتينيك  

ــصدد ــة     . ال ــة واجــب ضــمان وقاي ــى احلكوم  وأضــافت أن عل
 .النساء
ســأل إن كانــت قــد أجريــت أيــة  : الــسيد فلينترمــان - ٧٨

مـارس  / آذار ١٨قـانون   دراسة مـستقلة أو تقيـيم مـستقل ألثـر           
 .، املتعلق باألمن الداخلي، يف مشكلة البغاء٢٠٠٣

ــوازان - ٧٩ ــذا التق): فرنـــسا (الـــسيدة فـ ــقالـــت إن هـ يم يـ
ــزة    ــرة وجي ــد فت ــى هــذه   . ســيكون متاحــاً بع ــرد عل وســوف ت

 . مكتوباً رداًّسألةامل
تكلمــت بوصــفها عــضواً يف اللجنــة، : رئيــسة اللجنــة - ٨٠

فطلبت معلومات إضافية عن اسـتخدام الوسـاطة بـني الـضحية        
وتساءلت إن كـان    .  يف حاالت العنف العائلي    اجلرمومرتكب  

هذا األسلوب ما زال مستخدماً، وإن كان إلزاميـاًّ، وإن كـان            
وما هـو التـشريع ذو الـصلة         ،مثة نظر يف مراجعة هذه املمارسة     

 الذي انتقدته منظمات غري حكومية؟
قالـــت إن القـــانون رقـــم ): فرنـــسا (الـــسيدة فـــوازان - ٨١

 وأن النظـر  اسـتخدام الوسـاطة  من   بلُ حدَّ من قَ   ٣٩٩-٢٠٠٦
هــا نــزاع لكــن   فيجــارٍ يف قــصرها علــى احلــاالت الــيت يوجــد  

ــاح معلومــات   . يوجــد عنــف  ال ــها يف أن تت وأعربــت عــن أمل
 .افية يف التقرير القادمإض
وأضـــافت أن حكومتـــها حتمـــل مـــسؤولياهتا مبوجـــب  - ٨٢

 التعليقـات اخلتاميـة للجنـة    ُعزََّو وسوف تُـ   ،االتفاقية حممل اجلد  
رفقــاً خاصــاًّ وســوف يــشمل التقريــر القــادم مُ . علــى اجلمهــور

 جرىبشأن الوحدات اإلقليمية الواقعة فيما وراء البحار، وسـت        

ظ علـى    الـوزارات بغيـة تعطيـل الـتحفُّ        مشاورات مشتركة بـني   
 وطلبت مـن اللجنـة أن تؤكـد يف تعليقاهتـا اخلتاميـة            . ١٦املادة  

أن التـــشريع اجلديـــد بـــشأن أمســـاء العائلـــة يتفـــق مـــع أحكـــام  
وأضافت أنـه وإن كانـت املـساواة بـني اجلنـسني قـد              . االتفاقية

قـع   ما زالت املساواة حبكـم الوا      ،قت قانوناً قبل ثالثني سنة    حتقَّ
وســوف تواصــل حكومتــها بــذل جهودهــا     . ق بعــدمل تتحقَّــ

 .لتحقيق هذا اهلدف
شكرت الوفد علـى حـواره البّنـاء مـع          : رئيسة اللجنة  - ٨٣

أن تتمكن فرنسا قريبـاً مـن سـحب    يف مل تأاللجنة وقالت إهنا    
 . من االتفاقية) ز (١٦ها على املادة ِظحتفُّ

 .١٠/١٧ُرفعت اجللسة يف الساعة  
 


