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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
 (CEDAW/C/FRA/6 )تـابع  ( الدوري السادس  ريرقتال 

 Add.1) و CEDAW/C/FRA/Q/6و 
 فرنـسا    وفد  أعضاء ، جلس الرئيس  من بناء على دعوة   - ١
 .طاولة اللجنة إىل
ــارد  - ٢ ــسيدة ليت ــسا (ال قالــت يف معــرض تقــدميها  ): فرن

 إن (CEDAW/C/FRA/6)التقريـــر الـــدوري الـــسادس لفرنـــسا 
حكومتــها تعلــق أمهيــة كــبرية علــى التزاماهتــا الدوليــة يف جمــال   

لـدول الراعيـة    حقوق املرأة؛ وهي ضـمن مجلـة أمـور، إحـدى ا           
لقرار اجلمعية العامة حول تكثيف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع             

 واملــشجعة علــى (A/RES/61/143)أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
ــن     ــرار جملــس األم ــي لق ــذ الفعل حــول ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥التنفي

وقد تعاونـت علـى املـستويات املتعـددة         . املرأة والسالم واألمن  
دد مــن صــناديق وبــرامج األطــراف واملــستويات الثنائيــة مــع عــ

األمم املتحـدة، وسـتكون اعتبـاراً مـن النـصف الثـاين مـن عـام                 
، بصفتها رئيساً لإلحتاد األورويب، مـسؤولة عـن وضـع         ٢٠٠٨

 .مؤشرات أوروبية حول مسألة املرأة والصراع املسلح
وفقــاً ملنــهاج عمــل بــيجني، اعتمــدت فرنــسا خطــة        - ٣

نــسني ال تركــز علــى وطنيــة ثنائيــة األهــداف للمــساواة بــني اجل
االحتياجات اخلاصة للمرأة فحسب، بل تقضي أيـضاً بإدمـاج          

وهبـذا الــصدد، مت  . منظـور اجلنـسني يف كـل الــسياسات العامـة    
 التزامــاً يف امليثــاق الــوطين للمــساواة بــني الرجــل   ٢٨٠حتديــد 

، هبـــدف ٢٠٠٤مـــارس عـــام /واملـــرأة، الـــذي اعتمـــد يف آذار
. القطاعـات العامـة واخلاصـة     تشجيع املساواة بـني اجلنـسني يف        

ويبني تقييم أجري حديثاً أن ثالثة أربـاع هـذه االلتزامـات قـد            
ويــشكل وضــع . مت الوفــاء هبــا أو جيــري االضــطالع هبــا حاليــاً 

امليزانية علـى أسـاس قـضايا اجلنـسني جـزءاً هامـاً مـن الـسياسة                 

ــة ــام   : الوطني ــن ع ــاراً م ــات   ٢٠٠٦فاعتب ، أصــبحت كــل اهليئ
قيق املساواة بني اجلنسني ملزمة بتقدمي أهـداف        املعنية جبهود حت  

ــدمج فيمــا بعــد يف وثيقــة موحــدة وتلحــق     ومؤشــرات أداء، ت
 .كمرفق مبشروع امليزانية السنوية

 التقدم اهلام احملرز على صعيد حتـسني وصـول     وءيف ض  - ٤
ة الريفيــة إىل مزايــا التــأمني االجتمــاعي شــرعت احلكومــة  أاملــر

) ج (٢ لـسحب حتفظهـا علـى الفقـرة          باختاذ التدابري الضرورية  
ــتمكن مــن ســحب  .  مــن االتفاقيــة١٤مــن املــادة  إالّ أهنــا مل ت

، رغم اعتماد قـانون     ١٦من املادة   ) ز (١التحفظ على الفقرة    
يسمح لألهل أن خيتاروا مـنح اسـم أسـرة األب أو اسـم أسـرة         
األم أو كليهما ألوالدهـم، ألن القـانون احمللـي لـيس حلـد اآلن            

 . تام مع أحكام تلك املادةعلى توافق
ولــدى فرنــسا إطــار قــانوين شــامل يهــدف إىل محايــة    - ٥

املــــرأة مــــن التمييــــز، ســــيجري تعزيــــزه بإدمــــاج عــــدد مــــن 
ــة يف القــانون     ــشأن املــساواة يف املعامل ــة ب التوجيهــات األوروبي

ــي ــشاء     . احملل ــشريع، مت إن ــذ ذلــك اجلــزء مــن الت ــسهيل تنفي ولت
ة العليــا حملاربــة التمييــز   ســلطة جديــدة مــستقلة، هــي الــسلط    

وتتمتــع بــصالحية االســتماع إىل شــكاوى . وتــشجيع املــساواة
املدعني بأهنم ضحايا التمييز، كمـا تتمتـع بـسلطات واسـعة يف             
ــيات إىل      ــدم توصـ ــاطات وتقـ ــوم بالوسـ ــق، وتقـ ــال التحقيـ جمـ

 .وينبغي تشجيع النساء على االستفادة من خدماهتا. احملاكم
اجرات وبنـــاهتن هــن األكثـــر  وحيــث أن النـــساء املهــ   - ٦

تعرضاً للمعاملة التمييزية فقد وضعت احلكومـة مقاربـة ثالثيـة           
األبعاد، مفصلة حسب احتياجاهتن اخلاصة، تركز علـى زيـادة          
الوعي لدى النساء املهـاجرات حبقـوقهن؛ ومنـع العنـف املـرتيل             
وختان النساء والزواج القسري؛ وحتـسني وصـوهلن إىل فـرص           

 .التعليم والعمل
 مــن ٥وتــشمل اإلجــراءات املتخــذة مبوجــب املــادة      - ٧

االتفاقية زيادة عقوبة التعليقات اجلنسية، وإزالـة كـل القوالـب           
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النمطية املتعلقة باجلنسني من الكتب املدرسية واملواد التعليميـة         
 .ونشر صورة إجيابية عن املرأة يف وسائل اإلعالم

متـــشياً مـــع  وحملاربـــة االجتـــار بـــاملرأة واســـتغالهلا، و     - ٨
ــادة ــام      ٦ امل ــداخلي لع ــن ال ــانون األم ــرض ق ــة، يف ــن االتفاقي  م
 على احملكومني باالجتـار بالبـشر عقوبـة الـسجن لـسبع             ٢٠٠٣

ــغ   ــة تبلـ ــنوات وغرامـ ــورو ١٥٠ ٠٠٠سـ ــساء  . يـ ــع النـ وتتمتـ
ــة املمنوحــة للــشهود،     والفتيــات الــاليت مت االجتــار هبــن باحلماي

اء الــاليت قطعــن النــس وتعطــى. واملــأوى اآلمــن عنــد االقتــضاء 
صــلتهن بالتجــار املــدعى علــيهم، إقامــة مؤقتــة تــصل إىل ســتة   

وبعــد . أشــهر ويــوفر هلــن العمــل ومزايــا الــضمان االجتمــاعي  
ولئــك التجــار، يــصبح مــن املمكــن إعطــاء أصــدور قــرار إدانــة 
 .النساء إقامة دائمة

ــة   و - ٩ ــاة العامـــ ــرأة يف احليـــ ــشاركة املـــ ــسبة إىل مـــ بالنـــ
ومـة احلاليـة تتـألف مـن عـدد متـساوٍ مـن              ن احلك إوالسياسية، ف 

الرجال والنساء، وللمرة األوىل يف تـاريخ فرنـسا تكـون هنـاك             
ــصاد واملاليــة والعمــل      ــرة للداخليــة ووزيــرة لالقت وعلــى . وزي

الـــرغم مـــن ذلـــك، ومـــع أن النـــساء يرأســـن نـــصف وزارات  
ـــ    ــارب ال ــا يق ــشكلن م ــة وي ــة مــن رؤســاء   ٥٠ احلكوم  يف املائ

 ٣ ٥٠٠ يف املــدن الــيت يزيــد ســكاهنا عــن  البلــديات املنتخــبني
ــل حــوايل   ــواطن، مقاب ــام  ٢٥ م ــة يف ع ــضم ١٩٩٥ يف املائ ، ت

 عــضواً  ٥٧٧مــن أصــل    فقــط  نــساء ١٠٧اجلمعيــة الوطنيــة  
وليست املرأة ممثلـة بـشكل جيـد يف اجملـالس           ) يف املائة  ١٨,٥(

وملعاجلـة هـذه    . التنفيذية على املستوى احمللي ومستوى األقاليم     
ينـاير  /يدت مبوجـب قـانون صـدر يف كـانون الثـاين      النواقص، ز 

ــسياسية   ٢٠٠٧ ــة املفروضــة علــى األحــزاب ال  العقوبــات املالي
الــيت ال تتقيــد باألحكــام القانونيــة املتعلقــة باملــساواة وجعــل       
املــساواة بــني اجلنــسني إلزاميــة يف اهليئــات التنفيذيــة للمجــالس  

راً عــن وقــد أعلــن رئــيس اجلمهوريــة مــؤخ. البلديــة واإلقليميــة
ــة إدخــال أحكــام     ــه يف تقــدمي دراســة حــول إمكاني ــى  رغبت عل

 لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني يف          ١٩٥٨ديباجة دستور عـام     
 .كل اجملاالت

ــات     - ١٠ ــار البنــــ ــزال خيــــ ــيم، ال يــــ ــاع التعلــــ ويف قطــــ
ــدي      ــم تقليـ ــأثر بفهـ ــة يتـ ــسارات الوظيفيـ ــصاصات واملـ لالختـ

بــنني يف لــدوري اجلنــسني، رغــم حتقــيقهن لنتــائج أفــضل مــن ال
ــوزارات عــدداً مــن    . املدرســة وحيــدد االتفــاق املــشترك بــني ال

اإلجــراءات ملواجهــة هــذا االجتــاه لتحقيــق تكــافؤ الفــرص بــني  
البنني والبنات وبني الرجال والنساء يف النظام التعليمـي للفتـرة           

٢٠١١-٢٠٠٦. 
وال تزال املساواة مفقودة أيضاً علـى صـعيد مـشاركة            - ١١

وتبلغ الفجوة اإلمجاليـة يف األجـور بـني         . لاملرأة يف سوق العم   
أقـل   حيـصلن  يف املائـة بـسبب أن النـساء        ٢٥,٣اجلنسني نـسبة    

يف القطاعات األكثـر     على مناصب عليا   من الرجال يف الغالب   
. أكثر مـن الرجـال بأعمـال جزئيـة لـبعض الوقـت             ويقمن رحباً

وقــد مشلــت اخلطــوات املتخــذة ملواجهــة هــذا الوضــع اعتمــاد    
 للمــساواة يف األجــور بــني الرجــال ٢٠٠٦مــارس /ذارقــانون آ

. والنساء، هبدف ردم هـذه الفجـوة يف غـضون مخـس سـنوات             
وفضالً عن ذلك، وعلى أثر مؤمتر املساواة املهنيـة الـذي رعتـه             
احلكومة، تتعرض الشركات لدفع غرامة إذا فشلت يف اعتماد         

 / كـانون األول   ٣١خطة لتحقيـق املـساواة يف األجـور حبـدود           
ولكــي تــستطيع املــرأة أن تــوازن بــني حياهتــا . ٢٠٠٩سمرب ديــ

الشخصية وحياهتا املهنية بشكل أكثر فعاليـة، دعـت احلكومـة           
شركاءها االجتماعيني إىل العمل على حتسني ترتيـب اإلجـازة          

تتم معاجلـة أمـور رعايـة األطفـال يف نطـاق             األبوية وقررت أن  
 .ت قريبالتشريعات ذات الصلة اليت سيتم إدخاهلا يف وق

ويف القطــاع الــصحي، ال يــزال عــدد حــاالت احلمــل   - ١٢
ــع       ــشار الواســع لوســائل من ــاً، رغــم االنت ــوب مرتفع غــري املطل

 (IVG en ville)فربنـامج اإلجهـاض املتعمـد يف املدينـة     . احلمـل 
قد سّهل على النساء إهناء حالـة احلمـل عـن طريـق اإلجهـاض                
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رة وزادت باســتعمال األدويـــة مبـــساعدة مركــز ختطـــيط األســـ  
احلكومــــة املبلــــغ املــــدفوع إىل املستــــشفيات لقــــاء عمليــــات  

ومت الـــشروع . اإلجهــاض يف نطـــاق اخلطـــة الــصحية الوطنيـــة  
ــار طريقــة منــع محــل      ــة اختي ــوعي بأمهي ــادة ال ــة لزي ــة وطني حبمل

ــة العنــف     . مناســبة ــع وحمارب ــشريعات القائمــة ملن ــز الت ومت تعزي
إخراج زوج وأصــبح باإلمكــان احلــصول علــى أمــر بــ  : املــرتيل

عنيــف مــن البيــت الزوجــي، ومت أيــضاً حتــسني خــدمات منــع    
 .العنف ومساعدة ضحايا العنف

أخرياً، حيث أن االتفاقية قابلة للتطبيق بـشكل مباشـر           - ١٣
يف مجيــع أحنــاء األراضــي الوطنيــة وهلــا األســبقية علــى القــانون  
الــوطين، فــإن أحكامهــا ملزمــة أيــضاً يف األقــاليم واألراضــي       

وحيث أن القـانون الوضـعي غالبـاً        . ة فيما وراء البحار   الفرنسي
ما يكون سائداً يف تلك املنـاطق، فقـد اختـذت احلكومـة عـدداً               
ــساء       ــني النـ ــساواة بـ ــدأ املـ ــرام مبـ ــأمني احتـ ــوات لتـ ــن اخلطـ مـ

ففـــي جزيـــرة مـــايوت القمريـــة مـــثالً، ُمنـــع تعـــدد  : والرجـــال
. الزوجات وكذلك التمييز ضـد األطفـال علـى أسـاس اجلـنس            

 كاليدونيا اجلديدة وضع نظام لتأمني األمومة، يؤمن مزايـا          ويف
تــدفع نقــداً وعينــاً، ويف بولينيزيــا الفرنــسية حتــصل النــساء اآلن 

ومـع ذلـك، تـدعو احلاجـة إىل         . على إجازة أمومة بأجر كامل    
بــذل املزيــد مــن اجلهــود للتثبــت مــن أن قــوانني املــساواة بــني    

 .اجلنسني جيري تطبيقها بالفعل
 ٦ إىل ١ املواد
 ســنة ٢٥أنـه يف أثنــاء الـــ  ىل إأشــار : الـسيد فلنترمــان  - ١٤

تقريباً منذ أن أبرمت فرنسا االتفاقية، يبدو أن حتفظ احلكومـة           
وعلــى وجــه . علــى بعــض أحكامهــا قــد فقــد شــيئاً مــن أمهيتــه 

ــدو   ــصوص، ال يبـ ــرة  أاخلـ ــى الفقـ ــتحفظ علـ ــن ) ح (٢ن الـ مـ
رف مبوجـــب  قـــد حـــّد مـــن التزامـــات الدولـــة الطـــ١٤ املـــادة

وفـضالً عـن ذلـك،      . االتفاقية؛ وهو لذلك يأمـل بـسحبه قريبـاً        
ــه أصــبح  ــساء أن تعطــي أمســاءهن    حيــث أن ــسموحاً للن اآلن م

مـن  ) ح (١ألوالدهن، فسيكون سحب التحفظ علـى الفقـرة         
 .ممكناً، أو على األقل احلد من نطاقه١٦املادة 
حتدثت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة، فـسألت          : الرئيسة - ١٥
ذا كــان الربملــان معنيــاً بعمليــة وضــع التقــارير ومــا إذا كانــت  إ

التعليقات اخلتامية للجنة على التقرير اخلامس قد وزعت علـى          
الوفود الربملانية املعنية حبقوق املرأة وتكافؤ الفرص بـني الرجـل          

ودعت الدولة الطرف إىل نشر التعليقات اخلتامية الـيت         . واملرأة
ــاء    ــا يف أثن ــيتم اعتماده ــة س ــاق واســع    الــدورة احلالي ــى نط عل

 .وإشراك الربملان يف عملية وضع التقرير
ــات      - ١٦ ــذ التعليقـ ــه لتنفيـ ــام بـ ــري القيـ ــا جيـ ــألت عمـ وسـ

اخلتامية، مبا يف ذلك النصح الذي قدمته اللجنة بـضرورة اختـاذ      
ــالربوتوكول     ــة وب اإلجــراءات مــن أجــل خلــق الــوعي باالتفاقي

ضاة واملــدعني العــامني   االختيــاري التــابع هلــا يف أوســاط القــ    
واحملــامني، وطلبــت توضــيحاً للعقبــات الــيت تعتــرض التنفيــذ       

 .وتطبيق االتفاقية من قبل هذا الفريق املباشر
ــاتن  - ١٧ ــسيدة بـ ـــ  :الـ ــارت إىل أن ــت  أشـ ــىت اآلن بلغـ ه حـ

 العليـــا حملاربـــة التمييـــز الـــسلطةشـــكاوى النـــساء املقدمـــة إىل 
وحثـــت الدولـــة .  يف املائـــة فقـــط٥وتـــشجيع املـــساواة نـــسبة 

الطرف على أن تضمِّن تقريرها املقبـل بيانـات عـن الـشكاوى             
ــاجرات   ــساء املهـ ــن قبـــل النـ ــة مـ ــن  . املقدمـ ــألت أيـــضاً عـ وسـ

 الـسلطة  بـني النـساء بإنـشاء      اإلجراءات املتخـذة لزيـادة الـوعي      
العليا حملاربة التمييز وتشجيع املـساواة، السـيما بـني النـساء يف             

 . من شىت أشكال التمييزالفئات املستضعفة اليت تعاين
وطلبت املزيد من املعلومات عـن اخلطـوات املزمـع أن      - ١٨

 العليا حملاربة التمييـز     لسلطةتتخذها احلكومة بعد أن أصدرت ا     
ــرار اجمللـــس      ــه قـ ــفت فيـ ــاً وصـ ــراراً قويـ ــساواة قـ ــشجيع املـ وتـ
الدســـتوري القاضـــي بفحـــص احلـــامض النـــووي للمهـــاجرين 

ــائال   ــراغبني يف االلتحــاق بع ــزي   ال ــرار متيي ــه ق ــسا بأن هتم يف فرن
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ــادة    ــرأة وخيــالف امل ــة  ٨بغــيض ضــد امل ــة األوروبي  مــن االتفاقي
 .حلقوق اإلنسان

حــول ( مــن قــانون اجلــزاء ٢٧٦وتــؤثر صــياغة املــادة  - ١٩
فبمـــا أن أي . بـــشكل خـــاص علـــى النـــساء) تـــشويه الـــسمعة

مالحظة مشوهة للسمعة ميكن أن تـؤدي مـن حيـث املبـدأ إىل              
قـــد منـــع علـــى املـــرأة اإلبـــالغ عـــن االعتـــداءات  املالحقـــة، ف

وسألت املتحدثة عمـا إذا كـان مـن املـرجح أن تقـوم        . اجلنسية
 .احلكومة بإعادة النظر بأحكام تلك املادة

 العليـا   الـسلطة هنا ترحب بإنـشاء     إقالت  : السيدة جرب  - ٢٠
ــز وتــشجيع املــساواة باعتبارهــا مؤســسة وحيــدة     ــة التميي حملارب

نه إليها القضايا املتعلقة بالتمييز ووضع املرأة؛ و      ميكن أن ُترفع إ   
وميكـن لقلـة   . ألمر هام أن تؤدي هذه السلطة دورها بالكامـل       

عــدد الــشكاوى املتعلقــة بقــضايا اجلنــسني املعروضــة عليهــا أن  
تعزى إما إىل اجلهـل هبـا أو إىل اخلـوف مـن العواقـب؛ وينبغـي        

م تعزيـز   وأملـت بـأن يـت     . أن تكون هذه املسألة موضـع دراسـة       
دور السلطة من خالل وسائل اإلعالم ووسـائل أخـرى حبيـث            

وينبغــي . تــستطيع النــساء أن توصــل صــوهتن علــى حنــوٍ أفــضل 
 العليـا أن تعـاجل قـضايا النـساء املهـاجرات، مثـل قـضية                لسلطةل

أخرياً، ينبغي أن تتمثـل النـساء متثـيالً جيـداً           . الوثائق الشخصية 
 .يف عضويتها

 العليا حملاربـة التمييـز      السلطةت أن   ذكر: السيدة شن  - ٢١
ــساواة تلقــت حــىت اآلن    ــشجيع امل شــكوى وهــي   ٤ ٠٠٠وت

إالَّ أنــه مــن املهــم معرفــة األســباب . حتظــى مبكانــة عاليــة نــسبياً
وقالـت  . وراء النسبة املنخفضة لشكاوى التمييـز بـني اجلنـسني         

 يــتم إبــالغ األجانــب عنــد ،نــه بنــاء علــى مــا جــاء يف التقريــر إ
أهنم يتمتعون حبقوق مـساوية وسـألت عمـا إذا كـان     قدومهم ب 

ــضاً بوجــود    ــسلطةاألجانــب واملهــاجرون ُيخــربون أي ــا ال  العلي
 إليهــا يف وءمكانيــة اللجــإحملاربــة التمييــز وتــشجيع املــساواة وب 

وســألت أيــضاً عــن اجلهــود    . حــاالت التمييــز بــني اجلنــسني   

ء البحـار  املبذولة إلعالم النساء يف الوحدات اإلقليمية فيما ورا   
مكانية تقـدمي شـكاوى ضـد التمييـز بـني اجلنـسني أمـام هـذه                 إب

ومـــن املهـــم معرفـــة  مـــا إذا كانـــت النـــساء ختـــشى  . الـــسلطة
وأملـت  . االنتقام، حىت ولو كان ذلك حمرمـاً مبوجـب القـانون          

ــذا       ــات حــول ه ــن املعلوم ــداً م ــل مزي ــر املقب ــضمن التقري أن يت
 .جتاهاتاملوضوع، مبا يف ذلك حتليالً وتقييماً لال

 امتـدحت جهـود احلكومـة       : شلينغ - السيدة شوب  - ٢٢
لإلدمــاج ووضــع امليزانيــة علــى أســاس اجلنــسني، بــالرغم مــن    

إذ . تــساؤهلا حــول مــدى تطبيــق اإلدمــاج علــى صــعيد الواقــع  
يبدو أن قانون اهلجرة األخري يؤثر علـى النـساء بوجـه خـاص،              

 أزواجهـن   سيما النساء وأطفاهلن الراغبات يف االنضمام إىل       ال
وسألت إذا كانت تلك النساء حتصلن علـى دروس         . يف فرنسا 

يف اللغـــة وحماضـــرات تثقيفيـــة تـــسمح هلـــن باســـتيفاء شـــروط  
 .احلصول على مسة الدخول

واقترحت أن تتـضمن التقـارير املقبلـة، جـزءاً منفـصالً            - ٢٣
 .حول تنفيذ التعليقات اخلتامية

القــــضايا ويقــــدم التقريــــر واإلجابــــات علــــى قائمــــة  - ٢٤
ــة يف     ــيات املقدمـ ــذ التوصـ ــشأن تنفيـ ــة بـ ــري كافيـ ــات غـ معلومـ

ــر اخلــامس    ــى التقري ــة عل ــات اخلتامي ــة أن  . التعليق وســبق للجن
طلبــت معلومــات لــيس عــن اإلجــراءات القانونيــة وغريهــا مــن 
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتنفيـذ االتفاقيـة فحـسب، بـل            

واقترحـت وجـوب    . أيضاً عن أثر ونتائج مثل هذه اإلجراءات      
ــضمني ــدى     تـ ــات مـ ــل إلثبـ ــر املقبـ ــات يف التقريـ ــذه املعلومـ هـ

 .انعكاس مبدأ املساواة على صعيد الواقع
وبالنــسبة إىل تــأمني الرعايــة الــصحية ومحايــة املــسنات  - ٢٥

قليميـة فيمـا وراء     إلمن الفقر يف شـىت أحنـاء البلـد والوحـدات ا           
لتنفيـذ  البحار، سألت إذا كانت لـدى احلكومـة خطـة شـاملة ل         

على أساس البيان اخلتامي للجمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخوخة            
ــام   ( ــد يف ع ــيت عقــدت يف مدري ــدم  ). ٢٠٠٢ال وينبغــي أن يق
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التقريــر املقبــل صــورة شــاملة عــن اجلهــود الالزمــة لتنفيــذ كــل  
 .مواد االتفاقية من حيث انطباقها على النساء املسنات

لتقريــــــر، جــــــدت أن املعلومــــــات املتــــــضمنة يف اوو - ٢٦
واألجوبـــة والبيـــان االســـتهاليل ال تتناســـب مـــع وضـــع املـــرأة 

اســتخدام  وميكــن. وتنفيــذ االتفاقيــة يف أقــاليم مــا وراء البحــار 
. تقــارير الــدول األطــراف األخــرى كنمــوذج للتقــارير املقبلــة  

وســـألت مـــا إذا كـــان جيـــري إطـــالع النـــساء واملـــسؤولني       
لتطـورات القانونيـة    احلكوميني يف أقاليم ما وراء البحـار علـى ا         

ــة حبقـــوقهن وجتنـــب العناصـــر    حبيـــث تـــستطيع النـــساء املطالبـ
 .التمييزية يف القانون الوضعي

 العليـا   الـسلطة  سألت عن تكوين     :السيدة شوتيكول  - ٢٧
 عـضواً وعـن     ١١حملاربة التمييز وتـشجيع املـساواة املؤلفـة مـن           

كمـا طلبـت معلومـات عـن اللجنـة      . طريقـة ومعيـار اختيـارهم   
تشارية للـسلطة العليـا وعـن إمكانيـة متثيـل املنظمـات غـري               االس

وســألت أيــضاً إذا كــان هنــاك . احلكوميــة يف هــذين اجلهــازين
من حتليل للشكاوى املقدمة أمام السلطة واملتعلقة بقـضايا غـري           

وســألت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد  . التمييــز بــني اجلنــسني 
طة العليــا  توصــية الــصادرة عــن الــسل ١٥١اتبعــت أيــاً مــن الـــ  

ــة لتقـــدمي الـــشكاوى مـــن خـــالل إحـــدى    ــراءات املتبعـ واإلجـ
ــة   ــة    . املنظمــات غــري احلكومي ــة الوطني ــت توضــيحاً لآللي وطلب

لتنفيذ االتفاقية وللتنـسيق بـني األفرقـاء الكثـر املعنـيني وسـألت              
ــة شــاملة للتنــسيق، واملتابعــة     ــة وطني ــاً إنــشاء هيئ إذا كــان ممكن

ت لتــأمني التقــدم، حتــت  والتقيــيم، مبــا يف ذلــك وضــع مؤشــرا 
 .إشراف وزير متفرغ بالكامل

 ذكـــرت أن اللجنـــة كانـــت تتوقـــع :الـــسيدة ديريـــام - ٢٨
مــستويات تنفيــذ عاليــة مــن فرنــسا كوهنــا قــد صــادقت علــى     

وطلبت بدورها معلومات عـن     .  عاماً ٢٥االتفاقية منذ حوايل    
قليميـة شـبه املـستقلة فيمـا وراء         إلأوضاع املـرأة يف الوحـدات ا      

وقالت انه على الرغم من أن هذا التقريـر يـورد عـدداً             . ارالبح

مــن حــاالت التــدخل احلكــومي، فانــه ال يقــدم معلومــات عــن 
املقاربــة اإلســتراتيجية واملعــايري الوضــعية املعتمــدة يف التــدخل،  
واألهداف واألطر الزمنيـة والعالمـات املرجعيـة لقيـاس التقـدم            

تنفيــذ االتفاقيــة، وعــن احملــرز، والترتيبــات املؤســسية املعتمــدة ل 
تلك املؤسـسات وبـرامج التـدريب أو بنـاء القـدرات          ميزانيات

 .فيها
ســألت مــا إذا كانــت إدارة حقــوق  : الــسيدة ســيمز - ٢٩

املرأة واملساواة بـني اجلنـسني قـد اسـتخدمت التـدابري اإلجيابيـة               
الــيت توصــي هبــا االتفاقيــة يف إجراءاهتــا التوظيفيــة لتــأمني متثيــل   

ــن أ  ــساء م ــستويات   الن ــى امل ــى أعل ــد . صــل غــري أورويب عل وق
تكونــت يف فرنــسا نتيجــة تارخيهــا االســتعماري، جمموعــة مــن  

وسـألت  . النساء الاليت ميكن أن يستفدن من مثل تلك التدابري        
ما إذا كان ممثلو إدارة حقوق املرأة واملساواة بـني اجلنـسني يف             
الوحــدات اإلقليميــة فيمــا وراء البحــار قــد ُمنحــوا ســلطات       
فعالــة، مــن نــاحييت التمويــل واملكانــة، حلــشد دعــم الــسلطات   

يف مكاتــب إدارة  احملليــة ومــا إذا كــان الــسكان احملليــون ممــثلني
حقــوق املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف الوحــدات اإلقليميــة   

 .فيما وراء البحار
لت إذا كـان موقـع إدارة       سـأ  :السيدة زو كزايوكياو   - ٣٠

ني اجلنــسني ضــمن وزارة العمالــة   حقــوق املــرأة واملــساواة بــ   
واألسرة قد أثر على صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية ومـا إذا       
كانت احلكومة ختطط لرفع مكانـة هـذه اإلدارة لتمكينـها مـن             

إدارة حقــوق  وتــساءلت عمــا إذا كانــت. األداء بفعاليــة أكــرب
املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني تــوفر التــدريب أو أي مــساعدة  

ــة علـــى مـــستوى   أخـــرى للمؤ ســـسات الـــيت أنـــشأهتا احلكومـ
كما طلبـت معلومـات عـن       . اإلدارات من أجل تأمني املساواة    

الصعوبات اليت ُتواجهها يف تنفيـذ ميثـاق املـساواة بـني الرجـل               
 .٢٨٠واملرأة واإلطار الزمين لتحقيق التزاماهتا الـ 
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ذكــرت أن بالدهــا ســوف ): فرنــسا (الــسيدة ليتــارد - ٣١
ــا علـــ  ــرة تـــسحب حتفظهـ ــادة ) ح (٢ى الفقـ  مـــن ١٤مـــن املـ

وليس من شـأن إبقـاء الـتحفظ علـى          . ٢٠٠٨االتفاقية يف عام    
 / آذار ٤اسم األسرة أن حيجـب التقـدم احملـرز مبوجـب قـانون              

، الــذي يــستطيع األهــل مبوجبــه مــنح أوالدهــم  ٢٠٠٢مــارس 
ــاً   ــاً ثالثـ ــرة األم أو امسـ ــرة األب أو أسـ ــم أسـ ــم  و. اسـ يف معظـ

ُيعتمد نظراً لقـوة التقاليـد وألن        رة األب كان اسم أس   احلاالت
وميكـن تغـيري األمسـاء يف       . القانون اجلديد مل يكن معروفاً جيداً     

 .وقت الحق، على أساس كل حالة حبالتها
ن بالدهــا علــى إقالــت ): فرنــسا (الــسيدة ســريينللي - ٣٢

، ١٤من املـادة    ) ح (٢وشك أن تسحب حتفظها على الفقرة       
ني العـام لألمـم املتحـدة بـذلك حـسب       وبأنه سيتم إشـعار األمـ     

وبالنـسبة إىل   . املقتضى عند اختتام التشاور فيما بني الوزارات      
 فقــد حــصلت ١٤مــن املــادة ) ج (٢التحفظــات علــى الفقــرة 

وقـد  . تغيريات قانونية هامة منذ مصادقة فرنـسا علـى االتفاقيـة         
أحاطــت احلكومــة علمــاً بــالرأي القائــل بــأن التحفظــات هــي   

تفسريية وأبدت اسـتعدادها إلجـراء جولـة جديـدة          ذات طبيعة   
مــن املــشاورات حــول املوضــوع، وبــشكل خــاص بالنــسبة إىل 

 .١٦التحفظات على املادة 
نه على الـرغم مـن أن   إقالت  ): فرنسا (السيدة ليتارد  - ٣٣

االتفاقيــة تتمتــع بالوضــوح ويــسهل الوصــول إليهــا كالتــشريع   
ويعـود  . ة إىل أحكامهـا   الفرنسي، إال أنه نـادراً مـا تـتم اإلشـار          

السبب يف ذلك إىل حـد مـا، إىل أن أحكامهـا موجـودة أيـضاً                
ولغايـة اآلن، مل تعـِط      . ليةيف التوجيهات اجملتمعية والقوانني احمل    

احملاكم رأياً يف تطبيقها، ألنه مل تطرح عليها قضايا تـسمح هلـا             
ومع أن القضاة الفرنسيني هـم علـى علـم تـام            . بأن تفعل ذلك  

باالتفاقية إال أهنـم ملزمـون أن يأخـذوا بـاحلجج املقدمـة إلـيهم               
. ببـــساطة أن يرجعـــوا إىل اتفاقيـــة دوليـــة ولـــيس باســـتطاعتهم

اجلهود جلعل احملامني علـى علـم تـام بالـصكوك الدوليـة            وتبذل  

اليت تشارك فيها فرنسا وإدراجها ضمن املنـاهج التعليميـة الـيت            
 .تدرِّسها كليات القانون يف البلد

ويضم التقرير السادس مسامهات من مجيـع الـوزارات          - ٣٤
ــار،      ــا وراء البحـ ــة فيمـ ــدات اإلقليميـ ــلطات الوحـ ــة وسـ املعنيـ

 إىل اللجنــة االستــشارية الوطنيــة حلقــوق وقــدمت مــسودة منــه
كمـا متـت صـياغة      . اإلنسان وإىل اجملموعات النسائية الفرنسية    

األجوبــة علــى تقريــر هيئــة التنــسيق الفرنــسية جلماعــة الــضغط  
وهـي منظمـة غـري حكوميـة، باالسـتناد إىل       النسائية األوروبية، 

ووزِّع التقريــر الــسادس علــى .مــسامهات مــن الــوزارات املعنيــة
نطــاق واســع علــى اجملموعــات النــسائية والــسلطات احلكوميــة 
ذات الــصلة، وســتقدم التعليقــات والتوصــيات اخلتاميــة للجنــة   

 .إىل الربملان
ــسعى  - ٣٥ ــسلطةوتـ ــشر   الـ ــز، ونـ ــة التمييـ ــا إىل حماربـ  العليـ

املعلومـــات، ومـــساعدة ضـــحايا التمييـــز وحتديـــد املمارســـات 
حية التحقيـق يف  وهـي تتمتـع بـصال     . الصاحلة لتشجيع املـساواة   

القضايا املرفوعة إليها وفرض غرامـات علـى األفـراد تـصل إىل             
ــصل إىل    ٣ ٠٠٠ ــات ت ــى الكيان ــورو وعل ــورو ١٥ ٠٠٠ي . ي

وتلعب أيضاً دور الوسيط يف املساعدة علـى تـسوية اخلالفـات            
وحيـث  . حبياً، وتقدم لضحايا التمييـز خـدمات قانونيـة جمانيـة          

ضـد املـرأة     شـكاوى التمييـز  أهنا تلقت فقط عـدداً حمـدوداً مـن     
يف العمـــل ، فقـــد كانـــت هنـــاك حاجـــة لزيـــادة الـــوعي هبـــذه 

ــا يف هــذا اجملــال    ــسلطة العلي ــراز دور ال وتناولــت . القــضايا وإب
معظــم الــشكاوى املقدمــة إىل الــسلطة العليــا التمييــز يف العمــل 

وسيقدم الوفد معلومات تفصيلية عن هـذه       . على أساس عرقي  
د السلطة العليا حالياُ دراسة عن العمـال        وُتِع. الشكاوى خطياً 

ــزود النـــشطني املعنـــيني بقـــضايا    ــأهنا أن تـ ــاجرين، مـــن شـ املهـ
اجلنسني باألدوات الالزمة حملاربة التمييز يف العمل ضد النـساء          

ومتتـد األحكـام القانونيـة للـسلطة العليـا إىل كافـة       . املهـاجرات 
 .الوحدات اإلقليمية فيما وراء البحار
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ــد اع - ٣٦ ــووي ألوالد   لقـ ــارات احلمـــض النـ ــدت اختبـ ُتمـ
. ٢٠٠٧نـوفمرب مـن عـام      /املهاجرين احملتملني يف تشرين الثـاين     

ختباريــاً وســُيعاد النظــر فيــه يف أواخــر اوكــان التــشريع اجلديــد 
وقـــد أجريـــت .  لتحديـــد مـــا إذا كـــان ســـُيجدد٢٠٠٩عـــام 

ــاء علــى طلــب املتقــدمني      ــارات علــى أســاس طــوعي بن االختب
اإلقامة، وهي تشمل أمهات األطفال فقـط       للحصول على مسة    

ــائهم ــاجرين     . دون آب ــدان امله ــضاً إىل بل ــساعدة أي ــدمت امل وق
ووفقـاً  . األصلية لكي تتمكن من وضع وثائق هوية موثوق هبا        

ــدم إىل جم  ــر مقـ ــني      لتقريـ ــراوح بـ ــا يتـ ــإن مـ ــشيوخ، فـ ــس الـ لـ
 يف املائـــة مـــن الوثـــائق الـــصادرة مـــن الــــسنغال،      ٨٠ و ٣٠

ونغــو، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وســاحل العــاج، والك
وتوغو، ومدغشقر، وجزر القمر كانـت مـزورة، األمـر الـذي            
سبب مـشاكل لألشـخاص حـسين النيـة الـراغبني يف االلتحـاق              

وقــد أصــدر اجمللــس الدســتوري قــراراً اعتــرب فيــه أن . بعــائالهتم
هذه االختبارات ال تسيء إىل املرأة؛ وإذا كان ذلك قـد جعـل     

اضي الفرنسية أكثر صعوبة، فإن ذلك ينطبـق علـى          دخول األر 
ــواء    ــٍد سـ ــى حـ ــساء علـ ــال والنـ ــا  . الرجـ ــسلطة العليـ إالّ أن الـ

أصــدرت مــؤخراً رأيــاً اعتــربت فيــه هــذه االختبــارت متييزيــة،   
ومع أن هذا الرأي ال يتمتع بقوة احلكم الـصادر عـن حمكمـة،              

 .فان احلكومة تعريه كل اهتمام
ــشؤو  - ٣٧ ــل والـ ــضامن  إن وزارة العمـ ــة والتـ ن االجتماعيـ

وقالـــت أهنـــا . مـــسؤولة عـــن القـــضايا املتعلقـــة حبقـــوق املـــرأة 
ــل،       ــوزيرة العم ــة ل ــة تابع ــرة دول ــصب وزي ــشغل من شخــصياً ت
ــخاص      ــوق األشـ ــىن حبقـ ــضامن وتعـ ــة والتـ ــات العماليـ والعالقـ

وتتـوىل احلكومـة تنـسيق    . املسنني، واألشخاص املعوقني واملرأة   
أجــل حتقيــق املــساواة بــني  اجلهــود بــني خمتلــف الــوزارات مــن  

ويقــضي دورهــا بتــأمني التنــسيق الــشامل بــني تلــك   . اجلنــسني
اجلهــود؛ وقــد عملــت علــى ســبيل املثــال، علــى تنــسيق خطــة    

 .مشتركة بني الوزارات ملنع العنف املرتيل

ــام  - ٣٨ ــام  ٢٠٠٢ ويف عـ ــة بإصـــالح هـ ، قامـــت احلكومـ
ــاجهم    ــاجرين وإدم ــتقبال امله ــة باس ــسياساهتا املتعلق ــاول وت. ل ن

ويطلــب مــن كــل  . جــزء كــبري مــن اإلصــالح موضــوع املــرأة  
أجــنيب يرغــب يف العــيش يف فرنــسا بــالطرق الــشرعية أن يوقــع 
عقد استقبال واندماج ينص صراحة على املساواة بـني الرجـل           
واملــرأة وعلــى حتــرر املــرأة يف احليــاة اليوميــة ومــشاركتها يف       

د اللغــة وتقــدم احلكومــة مــساعدة علــى صــعي. الــسلطة األبويــة
دليـــل ”وقـــد أصـــدرت  . واخلـــدمات االجتماعيـــة األخـــرى  

 سـواء كـانوا مهـاجرين أو أبنـاء      “املساواة بني النساء والرجال   
 .مهاجرين

ــني      - ٣٩ ــساواة ب ــشجيع امل ــد إىل ت ــشريع اجلدي ويهــدف الت
وعلى سبيل  . قليمية فيما وراء البحار   إلاجلنسني يف الوحدات ا   

 جزيـرة مـايوت القمريـة       املثال، شكل إلغاء تعدد الزوجـات يف      
ــسنوات األخــرية    ــدبرياً هامــاً يف ال وأخــرياً، أحاطــت علمــاً   . ت

ــق       ــة تتعل ــات دقيق ــة بيان ــارير املقبل ــضمني التق ــة ت بطلــب اللجن
 .بالوحدات اإلقليمية فيما وراء البحار

قالت أن هدف سياسـات     ): فرنسا (السيدة أوغسنت  - ٤٠
مــا وراء البحــار املــساواة بــني اجلنــسني للوحــدات اإلقليميــة في 

ــانون    ــشامل للق ــق ال ــأمني التطبي وكانــت تلــك مهمــة  . كــان ت
ضخمة كوهنا تتطلـب قبـول الـسكان لتلـك الـسياسات، علـى              
ــى       ــيت تبق ــة ال ــق الثقافي ــى العوائ ــب عل ــساء، والتغل األخــص الن
املــشكلة الرئيــسية الــيت تعتــرض وصــول املــرأة إىل العمــل يف       

ذل اجلهــود لتعزيــز الوحــدات اإلقليميــة فيمــا وراء البحــار، وبــ
وتنويــــع اخليــــارات التعليميــــة والوظيفيــــة للفتيــــات والنــــساء  

 .الشابات
ن قـــضية النـــساء إ قالـــت ):فرنـــسا( الـــسيدة ليتـــارد - ٤١

وهنـاك خطـة    . املسنات تشكل مصدر قلـق رئيـسي حلكومتـها        
عمل هامة تغطي مجيع اجلوانب اليت متس هؤالء الناس، مبـا يف            

اعد، واملعـاش التقاعـدي وغريهـا       ذلك الصحة، والعمالة، والتق   
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وسـتتم مناقـشة قـضية مزايـا التقاعـد غـري املالئمـة،              . من املزايـا  
 .اليت متس النساء الريفيات بشكل خاص، يف السنة املقبلة

 العليـــا حملاربـــة التمييـــز وتـــشجيع الـــسلطةن إوقالـــت  - ٤٢
 عــضواً وهــي تــسعى إىل  ١١املــساواة تتــألف مــن هيئــة تــضم   

وذكــرت أن . لتمثيــل بــني النــساء والرجــال حتقيــق تــوازن يف ا
أحكام قانون اجلـزاء املتعلقـة بالتـشهري تطبـق فقـط عنـد تقـدمي                

وتبـذل اجلهـود لزيـادة وصـول        . إثبات بوجـود نيـة يف التـشهري       
الوزارة احلالية عدداً كـبرياً      وتضم. النساء إىل مراكز املسؤولية   

ة مـن   من النساء، وتبذل اجلهود لزيـادة التنـوع داخلـها، خاصـ           
ــة       ــوزير اخلارجي ــة ب ــة امللحق ــرة الدول ــدل ووزي ــرة الع ــل وزي قب
ــسؤوليتهما      ــني م ــن ب ــتني م ــة احلــاليتني، الل ــشؤون األوروبي وال

ــة وحقــوق اإلنــسان  وقــد حتقــق تقــدم حنــو  . الــشؤون اخلارجي
وحـصل العديـد مــن   . املـساواة علـى املـستويني الــوطين واحمللـي    

 بــشكل النــساء علــى وظــائف عاليــة علــى املــستوى البلــدي      
 .خاص
ن ميثــاق املــساواة إقالــت ): فرنــسا (الــسيدة فــوازان - ٤٣

، ٢٠٠٤بني الرجل واملـرأة الـذي متـت املـصادقة عليـه يف عـام        
وســتتم أيــضاً . قــد أطلــق أنــشطة تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني 

يف كـل وزارة وسـيتم       مراجعة األموال املخصصة هلـذا الغـرض      
ــوزا    ــشتمل علــى  إصــدار وثيقــة سياســة مــشتركة بــني ال رات ت

وســتكون هــذه الوثيقــة ملزمــة لــوزارة . بيانــات كميــة ونوعيــة
العمل، والـشؤون االجتماعيـة والتـضامن، الـيت سـتقدم تقريـراً             

وقـد مت إجنـاز     . سنوياً عن أداء براجمهـا للمـساواة بـني اجلنـسني          
 يف املائة مـن االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف            ٧٥يقارب الـ    ما

ومــن بــني تلــك االلتزامــات تعمــيم نــشر   . امليثــاق منــذ إقــراره 
 .االتفاقية لزيادة الوعي هبا

 أهنـا ترغـب يف احلـصول علـى          قالـت : السيدة مـايولو   - ٤٤
ــد مــن التفاصــيل عــن جهــود احلكومــة حملاربــة القوالــب        املزي

النمطيــة للتحيــز علــى أســاس اجلــنس، مبــا يف ذلــك يف وســائل   
 .اإلعالم واإلعالن والكتب الدراسية

شــددت علــى ضــرورة التركيــز علــى : ة ســيمزالــسيد - ٤٥
فالنــساء املهــاجرات يــتجهن . حماربــة العنــصرية بطريقــة هادفــة 

حنو العمـل بعـض الوقـت أو ألجـل قـصري، األمـر الـذي يـسفر                 
. عــن عــدم مشــوهلن باملعــاش التقاعــدي عنــد تقــدمهن يف الــسن

ومل تكن املواجهات األخـرية الـيت جـرت تغطيتـها علـى نطـاق           
ن املهاجرين واجملتمع الفرنسي نتيجة شـعورهم    واسع بني الشبا  

الشخــصي بالتــهميش فحـــسب، بــل أيـــضاً نتيجــة شـــعورهم     
بتــــهميش أمهــــاهتم؛ وهنــــاك حاجــــة لتغــــيري صــــورة النــــساء  

وفــــضالً عــــن ذلــــك، ينبغــــي  . املهــــاجرات بــــني الفرنــــسيني
للممارســات املــضرة كختــان النــساء أن حتــدد ومتنــع صــراحة   

ا إذا كانت قد ارتكبت داخـل       وُيعاقب عليها، بقطع النظر عم    
 .البلد أو خارجه

ــوم  - ٤٦ ــسيدة آرا بيغ ــى   : ال ــسا عل ــدحت فرن ــد أن امت بع
محلــة التوعيــة الفعالــة ضــد البغــاء، مبــا يف ذلــك بغــاء األطفــال، 

وســألت عــن . أشــارت مــع ذلــك إىل تزايــد الــسياحة اجلنــسية 
اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة حملاربـة بغـاء األطفـال، وإباحيـة            

 .طفال وبيع األطفالاأل
وفيمــــا يتعلــــق بــــالعنف يف أمــــاكن العمــــل، طلبــــت  - ٤٧

احلصول على تفاصيل عـن عـدد الـشكاوى، والعقوبـات علـى          
ــه   ــة حملاربت وأشــارت إىل وجــود  . هــذا العنــف والقــوانني املرعي

تقارير عن تزايد العنف ضد املرأة، خاصة يف أوساط الـسكان           
علومات عن اإلجـراءات    وهذا ما يدعو إىل تقدمي م     . املهاجرين

املدنيـــة واجلزائيـــة املطبقـــة، وكـــذلك عـــن ُدور إيـــواء ومحايـــة  
 .ضحايا العنف

أشـــارت بـــصفتها عـــضواً يف اللجنـــة إىل     : الرئيـــسة  - ٤٨
ارتفــاع عــدد اجلــرائم ضــد النــساء وطلبــت توضــيحاً للتــدابري    

 إشــارة وءولفتـت االنتبــاه، يف ضــ . الوقائيـة الــيت جيــري اختاذهــا 



CEDAW/C/SR.817
 

10 08-23206 
 

يل مقترح على الدستور لتجسيد مبـدأ املـساواة،         الوفد إىل تعد  
 من االتفاقية، اليت تلزم مجيع الـدول        ٢من املادة   ) أ(إىل الفقرة   

 .األطراف بتجسيد هذا املبدأ يف تشريعاهتا الوطنية
ن التقريــر يــساوي علــى إ قالــت: الــسيدة شــوتيكول - ٤٩
ــشر   مــا ــدو بــني البغــاء واالجتــار بالب ــة  . يب ــالرغم مــن إمكاني وب
جود تداخل يف التـدابري املتخـذة ملنعهمـا، فـال يعـين ذلـك أن                و

وســألت عمــا إذا كانــت   . مجيــع املومــسات قــد تــوجر هبــن    
 ٢٥مـضمون قـانون األمـن الــداخلي، املـشار إليـه يف الــصفحة      

 مـن بروتوكـول منـع، وقمـع         ٦من التقرير، يتماشى مع املـادة       
كمِّـل  ومعاقبة االجتار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، امل       

التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود   
 حقوق اإلنسان واالجتـار بالبـشر ومـا إذا كـان هـؤالء              ئوملباد

وأعربـت عـن    . األشخاص عرضة لإلبعاد مبوجب هذا القـانون      
رغبتها يف االستماع إىل أية جهود ثنائيـة جيـري بـذهلا يف جمـال          

. عـودة الـضحايا إىل بلـدهم األم       ندماج لدى   الالوقاية وإعادة ا  
وسيكون مـن املفيـد أيـضاً معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك أسـباب           
أخرى لالجتار غري البغاء، وكم هو عـدد الفرنـسيني املتـورطني         
يف االجتار يف اخلـارج، ومـا هـو الـدور الـذي تلعبـه الـسفارات                
ــا هــو وضــع املكتــب      ــسا وم ــع االجتــار إىل فرن ــسية يف من الفرن

 .فحة االجتار باألشخاصاملركزي ملكا

نه مهـتم باالسـتماع إىل املزيـد        إقال  : رمانتلسيد فلن ا - ٥٠
 مبوجـب   ٢٠٠٣عن أثر السياسة املعتمدة إزاء البغاء منـذ عـام           

 ١٢ويظهـر مـن اجلـواب علـى الـسؤال           . قانون األمن الداخلي  
ــضايا   ــة القـ ــانون (CEDAW/C/FRA/Q/Add.1)يف قائمـ  أن القـ

ــساوي يف شــىت   مل ــق بالت ــك    يطب ــضالً عــن ذل ــد؛ وف  أحنــاء البل
. توجد معلومـات قليلـة عـن اإلجـراءات املتخـذة ضـد الزبـائن              

وقــال أنــه يبــدو لــه بــصراحة أن الــسياسات احلكوميــة مل تعــِط  
ــضعفات      ــسات أصــبحن مست ــوب لدرجــة أن املوم ــر املطل األث

وطلب إىل الوفد تقيـيم     . أكثر مما كن عليه قبل اعتماد القانون      
 .الوضع

 ٩  إىل٧املواد 

 أثر القانون علـى     نإقالت  : السيدة تافارس دا سيلفا    - ٥١
تكــافؤ اجلنــسني يف امليــدان الــسياسي كــان عظيمــاً علــى وجــه  

مل يتم بعد بلوغ التكافؤ بـني        العموم، إالَّ أن املستغرب هو أنه     
وأبـدت رغبتـها    . اجلنسني يف اجلمعية الوطنية وجملـس الـشيوخ       

، الـذي يـنص     ٢٠٠٧-١٢٨يف معرفة ما إذا كان قـانون رقـم          
على مستلزمات وعقوبات جديدة يف حال العجـز عـن حتقيـق            
التكافؤ يف قوائم األحزاب السياسية، قد حقق أي نتـائج حـىت            

وتساءلت عما إذا كانت هنـاك أي خطـط إللغـاء عـادة             . اآلن
، اليت يسمح مبوجبها لـبعض املـسؤولني        “جتميع الصالحيات ”

 .دة منتخبةاحلكوميني بشغل أكثر من وظيفة واح
ــاو  - ٥٢ ــسيدة زو كزياوكيـــ ــدان  : الـــ اقترحـــــت أن البلـــ
ســكندنافية قــد ترغــب يف املــشاركة يف جتربتــها الناجحــة يف الا

وطلبــت املزيــد مــن  . حتقيــق تكــافؤ بــني اجلنــسني يف احلكومــة 
 لزيـادة وصـول املـرأة       ٢٠٠٧-٢٠٠٤املعلومات عن مشروع    

ــة، ال   ــا يف وزارة اخلارجيــ ــز العليــ ــيما  إىل املراكــ ــواه، ســ حمتــ
ــا ــذا     وعمـ ــر هـ ــيم أثـ ــد للحـــصص وتقيـ ــد مت حتديـ ــان قـ إذا كـ

 .املشروع
نــه مــن املــستغرب أن  إقالــت أيــضا : الــسيدة نوبــاور - ٥٣

يكون متثيل النساء يف اجلمعية الوطنية أقل من متوسط التمثيـل           
وأوصـت بـأن تطلـب احلكومـة املـساعدة          . يف اإلحتاد األورويب  
ختـــــاذ املزيـــــد مـــــن حتـــــاد األورويب قبـــــل االواخلـــــربة مـــــن ا

ويف الواقـع، هنـاك مـستوى مـنخفض لتمثيـل املـرأة              .اخلطوات
علــى املــستويات العليــا يف امليــدان العــام عمومــاً، مبــا يف ذلــك    

ــب     ــة والطـ ــاط األكادمييـ ــة واألوسـ ــائف العامـ ــاالت الوظـ . جمـ
إذا كانت هناك أي إشارة تـدل علـى أن خطـة             وتساءلت عما 

 . ستساعد يف حتسني الوضع٢٠٠٧-٢٠٠٤
شــارت إىل موضــوع أ:  زرداين- الــسيدة بلميهــوب - ٥٤

، وقالت أن حق املرأة يف مـنح جنـسيتها          ٩اجلنسية حتت املادة    
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إال أهنـا مسعـت عـن رفـض         . ألوالدها هو حق إنـساين أساسـي      
ــساء     إعطــاء ــبعض الن ــة ل ــة اهلوي ــسية أو مســة اإلقامــة وبطاق اجلن

قـاً  الاليت يرتدين احلجـاب اإلسـالمي، األمـر الـذي يـشكل خر            
فارتـداء احلجـاب جيـب أال يكـون         . فاضحاً حلقوقهن اإلنسانية  

وبرأيهـا أن أحكـام   . عامالً مؤثراً يف القرارات املتعلقة باجلنسية    
توحيد األسرة يف قانون اهلجرة اجلديد تتعـارض مـع عـدد مـن              

وطلبـــت مســـاع . الـــصكوك الدوليـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان 
ــسائل      ــى امل ــد عل ــضاء الوف ــن أع ــات م ــة مبوضــوع  تعليق  احمليط

 .اجلنسية

ــارد  - ٥٥ ــسيدة ليتــ ــسا (الــ ــداء  ): فرنــ ــحت أن ارتــ أوضــ
احلجاب ليس ممنوعاً يف فرنـسا إالَّ يف املدرسـة مبوجـب قـانون              

 املتعلـــق بارتـــداء رمـــوز دينيـــة  ٢٠٠٤مـــارس لعـــام / آذار١٥
ويهدف القانون إىل محاية الفتيـات ولـيس        . ظاهرة يف املدارس  

وعنـــد . دم ارتـــداء احلجـــابمعاقبتـــهن، بإعطـــائهن فرصـــة عـــ
ــة     ــار حبريــ ــاهنن االختيــ ــد يــــصبح بإمكــ بلــــوغهن ســــن الرشــ

وحيـث أن فرنـسا هـي عـضو يف          . ارتداؤه أو عـدم ارتدائـه      إما
حتـاد األورويب حلقـوق اإلنـسان فهـي ال تعتقـد أن      الاتفاقيـات ا 

 .تشريعاهتا املتعلقة باهلجرة تشكل خرقاً هلذه االتفاقيات
 النمطيـــة للنـــساء يف وســـائل فيمـــا يتعلـــق بالقوالـــبو - ٥٦

اإلعــالم، مبــا يف ذلــك اإلنترنــت، فقــد مت تــشكيل فريــق عامــل  
مؤلف من فنيني يف جمال وسائل اإلعالم حتت إشـراف اجمللـس            

 البصري لدراسـة املـشكلة يف العمـق ومعاجلـة تـأثري        - السمعي
الـصور التمييزيـة يف جمـاالت مثـل اهلجـرة واملـساواة يف أمـاكن        

 .العمل
، “خطـة الـضواحي  ”تم اإلعالن عما قريـب عـن        وسي - ٥٧

وهـــي برنـــامج لالنتعـــاش االقتـــصادي للـــضواحي احلـــضرية      
ــة  ــة   . وضــواحي املــدن احملروم ــصر إجــراءات إجيابي ــشمل عن وت

ــيم      ــرص العمــل و التعل ــاالت تــوفري ف ــساء يف جم ويف عــام . للن
، قامت جلنة مشتركة بني الوزارات بتحديـد التزامـات          ٢٠٠٦

ــول إىل   ــادة الوصــ ــات،   لزيــ ــيم للفتيــ ــستويات التعلــ ــع مــ مجيــ
وتــشجيعهن علــى ولــوج امليــادين العلميــة والتكنولوجيــة حــىت  

وغالباً مـا تتقاضـى النـساء معاشـات تقاعـد           . ٢٠١١ هناية عام 
أوقـات العمـل املدفوعـة أثنـاء         قل من الرجـال بـسبب اقتطـاع       أ

ويقــوم الــرئيس بدراســة . فتــرة احلمــل مــن ســنوات مــسامهتهن
دىن ملــستوى معاشــات التقاعــد وتقــدمي    خطــة لرفــع احلــد األ  

مسامهات تقاعدية عن السنوات اليت تقضيها النـساء يف البيـت           
ــة أو يف األعمــال     ــزارع العائلي مــع أطفــاهلن أو يف العمــل يف امل

 .التجارية العائلية
وال ميكــن االعتــداد بالتقاليــد والعــادات لتربيــر ختــان    - ٥٨

ارتباطـــاً وثيقـــاً اإلنـــاث والـــزواج القـــسري، اللـــذان يرتبطـــان 
ــسي  ــالعنف اجلن ــزواج    . ب ــة ضــد ال ــني األدوات القانوني ومــن ب

القــسري إلغــاء الــزواج حبجــة عــدم موافقــة أحــد الــزوجني أو   
ــزوجني    ــضغط املفــرط ألحــد األهــل أو أحــد ال . اإلكــراه أو ال

. حالـة ختـان إنـاث سـنوياً تقريبـاً يف فرنـسا       ٨٥ ٠٠٠وهنـاك  
ــو مت يف  ويعاقــب القــانون الفرنــسي علــى هــذا الف   عــل حــىت ول

وقــد مــددت . اخلــارج وتنــاول فتــاة تقــيم يف العــادة يف فرنــسا 
 عامـاً اعتبـاراً مـن    ٢٠فترة التقادم اجلرمية على هذا الفعل ملدة      

إضــافة إىل ذلــك، تــسعى  . تــاريخ بلــوغ الــضحية ســن الرشــد 
 .محالت التعليم والتوعية إىل استئصال هذه العادة

نـه علـى الـرغم مـن أن         إقـال   ): فرنـسا  (السيد كيلك  - ٥٩
إغواء البالغ لغرض البغاء ليس جرمية، فإن إغواء القاصـر يعتـرب            

وُيبلَّغ سنوياً عما يقارب اإلثـنيت عـشرة حالـة مـن هـذا              . جرمية
ل مــــراهقني تتــــراوح أعمــــارهم بــــني النــــوع ، وهــــي تتنــــاو

 . سنة١٨ و ١٦
ن اخلطــة املــشتركة إقالــت ): فرنــسا (الــسيدة ليتــارد - ٦٠

ات ملـــدة ثـــالث ســـنوات قـــد بوشـــر هبـــا يف عـــام بـــني الـــوزار
وبدأت مبـداخالت علـى مـستوى املـدارس االبتدائيـة           . ٢٠٠٦

واســـتهدفت . بتعلــيم البـــنني والبنـــات احتــرام بعـــضهم بعـــضاً  
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أنشطة أخرى إعادة تأهيل مـرتكيب العنـف املـرتيل، إىل جانـب             
وتلقــى . ضــحايا العنــف واألطفــال الــذين شــهدوا هــذا العنــف

ــشرطة تــ   ــضحايا،    ضــباط ال ــع ال ــاطي م ــة التع ــى كيفي دريباً عل
وجرى العمـل علـى صـياغة شـهادة فحـص طـيب واحـدة ُيعتـد                 

وكــان . هبــا يف احملكمــة يف حــال كانــت القــضية موضــع ادعــاء
. اهلدف وضع عملية مرجعية جامعة تفي باحتياجات الـضحية        

كمــا مت إنــشاء خــط اتــصال ســاخن يــستخدم مــن قبــل النــساء 
 .ضحايا العنف

نـــه مـــن غـــري املتوقـــع حـــصول أي تغـــيري يف إت وقالـــ - ٦١
القــانون الــذي يتنــاول االجتــار باملومــسات واســتغالهلن، الــذي 
وضع لردع املتـاجرين وتـشجيع ضـحايا االجتـار علـى التعـاون              

وقــد اختــذت قــرارات بترحيــل النــساء موضــوع  . مــع الــشرطة
. االجتـــار حالـــة حبالـــة، وُســـمح بالعديـــد مـــن االســـتثناءات      

حماكمـة للنـساء املتورطـات بالبغـاء عـن سـوقهن            تسفرِ أي    ومل
ــاط     ــل إن احملاكمــات ســاعدت يف كــشف ارتب ــسجن؛ ب إىل ال
شــبكات االجتــار بــشبكات اإلجــرام املــنظم عــرب الوطنيــة يف       

وقــد اخنفــض عــدد ضــحايا االجتــار كــثرياً يف . أوروبــا الــشرقية
 .٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥األعوام 

نــــسني يف وتوقعــــت حــــصول تكــــافؤ فيمــــا بــــني اجل - ٦٢
املناصـــب االنتخابيـــة يف أثنـــاء االنتخابـــات املقبلـــة للمجـــالس  
احمللية بالنظر للتدريب املكثـف علـى الوظـائف التنفيذيـة الـذي             
تلقتــه النــساء مــؤخراًَ، والــذي سيــسفر عــن ترشــح املزيــد مــن   

. النـــساء الكفـــؤات إىل اجلمعيـــة الوطنيـــة وجملـــس الـــشيوخ      
ن إقه هذه العمليـة، فـ  وبالرغم من الوقت الذي ميكن أن تستغر     

ويــشكل . احلكومــة عاقــدة العــزم علــى االســتمرار جبهودهــا     
ــراكم الــصالحيات”موضــوع   جــزءاً مــن النقــاش اجلــاري  “ت

حــول التــوازن بــني العمــل واحليــاة، ولكنــها ليــست علــى علــم 
 .بأي خطط لتغيري القوانني ذات الصلة

 لزيـــادة ٢٠٠٧-٢٠٠٤وجيـــري حاليـــاً تقيـــيم خطـــة  - ٦٣
ورفع مستوى املناصـب الـيت يـشغلنها يف الـسلك       ساءأعداد الن 

ــي ــاس   . الدبلوماسـ ــصّنفة علـــى أسـ ــصاءات مـ ــع إحـ ــتم مجـ ويـ
ــع يف     ــساء العــامالت يف الوظيفــة العامــة وترف اجلنــسني عــن الن
تقرير كـل سـنتني إىل اجلمعيـة الوطنيـة؛ وقـد رفـع آخـر تقريـر                  

 .٢٠٠٦من هذا النوع يف عام 
ــشأهتا    - ٦٤ ــساواة أنــ ــة للمــ ــت جلنــ  وزارة التعلــــيم وعملــ

ويف . والبحث على تعيني املزيد من النساء يف اجملالس اجلامعيـة         
ــيني      ــة، جيــري تع ــدل يف اإلدارة احلالي ــرة الع ــسيدة وزي عهــد ال

إالَّ انـه ال زال     . املزيد من النـساء يف مناصـب اجلهـاز القـضائي          
 يف جمــال البحــث العلمــي اخلــاص،  “ســقف زجــاجي”هنــاك 

 .اء يدخلن امليادين العلميةألن عدداً قليالً من النس
 .٠٠/١٣فعت اجللسة الساعة ُر 

 


