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 ٠٥/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع( من االتفاقية ١٨

 مـــن لكـــسمبورغ املقـــدمالتقريـــر الـــدوري اخلـــامس   
 )Q/5/Add.1 و Q/5  و،CEDAW/C/LUX/5) (تابع(

الرئيسة، جلـس وفـد لكـسمبورغ       من  بناء على دعوة     – ١
 .إىل طاولة اللجنة

قالــت، ردا علــى ): لكــسمبورغ (سالــسيدة جــاكوب - ٢
 يف اجللـسة الـسابقة، إن   ١١األسئلة اليت طُرحـت بـشأن املـادة      

الدراسة املتعلقة بسوق العمالـة وتكـافؤ الفـرص واملـشار إليهـا             
ــب  ــر ت ــرة املوجــودة    يف التقري ــة وراء الثغ يف ني األســباب املختلف

األجــور بــني الرجــل واملــرأة، مبــا يف ذلــك الفــرق يف أنــواع        
 العاليـة الوظائف اليت يقوم هبا الرجـال والنـساء والنـسبة املئويـة           

ــساء العــامالت   ــت للن جــر  أن مبــدأ األيف حــنيو. بعــض الوق
ن، املتساوي مقابـل العمـل املتـساوي منـصوص عليـه يف القـانو             

وأردفت قائلـة إن لـدى      . فإنه ال ينفذ دائما من الناحية العملية      
 يـضم تفاقـات اجلماعيـة،   إلجـل ا ألكسمبورغ نظام ثالثـي مـن     

ــة    ــل واحلكوم ــاب العم ــة وأرب ــات العمالي ــد عــ . النقاب رض اوق
إدخـــال التـــزام قـــانوين يف أربـــاب العمـــل والنقابـــات العماليـــة 

فة إىل عـدم تـوفر      وباإلضـا . بضمان املـساواة يف األجـور عمليـا       
اإلرادة السياسية، يشكل عدم توفر املعرفة بكيفيـة تقيـيم هـذه             

ــصدد   ــذا ال ــة يف ه ــساواة عقب ــذلك . امل ــة أن حتــاول ول احلكوم
تدرب املدراء والنقابات على تعزيـز املـساواة يف مكـان العمـل             

ــة  خمتلــف األتبــع احلكومــة تو. وتقييمهــا ــر مــا هي ســاليب لتقري
بيـد أنـه    . ساليب املستعملة يف سويسرا   املساواة، مبا يف ذلك األ    

ممــا يــضاعف مــن صــعوبة قيــاس قيمــة العمــل تنــوع معظــم         
.  ونطاقهــا الــصغري نـــسبيا  األعمــال التجاريــة يف لكـــسمبورغ  

ولذلك فهـي ترحـب بـأي منـاذج ميكـن اسـتخدامها مـن أجـل                 
 .املؤسسات الصغرية واملؤسسات املتوسطة

ــة إن   - ٣ ــانون  وأضــافت قائل ــانون العمــل وق ــات اق لعقوب
وباالضـافة  . حيظران أي شكل مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            

. إىل هذا، فإن احلكومة تبذل اجلهود لتبديـد القوالـب النمطيـة           
ورغم أن تغيري طـرق الـتفكري هـو مـسعى طويـل األمـد، فهـي                 

 اوعلى ثقة من أن األجيال اجلديدة من كبار املدراء لـن يعتمـد   
هم من األسباب ما تدعو     هذه القوالب النمطية ولن يكون لدي     
 .بناؤهمإىل أن تكسب بناهتم أقل مما يكسب أ

ــام  - ٤ ــسيدة داريـ ــام     : الـ ــرأت باهتمـ ــد قـ ــا قـ ــت إهنـ قالـ
ــشكل خــاص     ــصحة، وب ــر عــن ال ــواردة يف التقري املعلومــات ال

وإنـه مـن املفيـد      . املعلومات املتصلة بالسرطان وأسـباب الوفـاة      
ى الربنـامج   وأثنت علـ  . احلصول على مزيد من هذه املعلومات     

ــدي  ــصوير الث ــوطين لت ــسبب   باألشــعةال ــساءلت عــن ال يف ، وت
كون النساء املشموالت هبذا الربنامج هن فقط اللوايت تتـراوح       

 باملائـة مـن النـساء       ٢٠، وخباصة ألن    ٦٩ و   ٥٠أعمارهن بني   
 هنـاك   وألن مـصابات    ٤٩ و   ٤٥اللوايت تتراوح أعمارهن بني     

ت سـرطان الثـدي بـني       املائـة يف عـدد حـاال      ب ٧زيادة مقدارها   
وأعربـت عـن   . ٣٩ و   ١٥النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني      

ــذي حــد    ــسبب ال ــا عــن فهــم ال ــة إىل انتظــار  اعجزه  باحلكوم
توســيع ينبغــي توصــيات االحتــاد األورويب بــشأن مــا إذا كــان   

ــساء      ــشمل الن ــنظم كــي ي ــوايتالفحــص امل  ،٥٠ دون ســن الل
 .ية للقيام بذلك فوراوخباصة وأنه لدى احلكومة الوسائل املاد

ــن       - ٥ ــرغم م ــى ال ــه عل ــة إن ــسبة  وأضــافت قائل ــاع ن ارتف
 فلـيس هنـاك مـن برنـامج شـامل لتلبيـة             ،االنتحار بـني الـشباب    

، الــذين يلــتمس الكــثري  للمــراهقنياحتياجــات الــصحة العقليــة
وأعربـت  . منهم املـساعدة النفـسية يف فرنـسا وبلجيكـا وأملانيـا           

لومـات بـشأن الـسياسات    معأي عـن تقـديرها للحـصول علـى     
الـــصحية للمـــراهقني، مبـــا يف ذلـــك التـــدابري الوقائيـــة وإســـداء 

وتـساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد رجعـت إىل              . املشورة
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 فيمــا يتعلــق بتوســيع نطــاق خــدمات ٢٤التوصــية العامــة رقــم 
 .الصحة النسائية

أثنـت علـى الدراسـة املتعلقـة برعايـة          : السيدة بيمنتـل   - ٦
مبورغ الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني الثالثــة  الــشباب يف لكــس

يف التقريـر، فأعربـت عـن       املـشار إليهـا     عشرة والتاسـعة عـشرة      
 األبنــاءرغبتــها يف معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الدراســة تــشمل   

هــي بنــات املــراهقني للمهــاجرين، ومــا إذا كانــت رعايتــهم الو
وإذا كـان هنـاك أي      . لمواطننيلبنفس مستوى الرعاية املقدمة     

تعلـيم أو   للق، فإنه سـيكون مـن املفيـد معرفـة أي سياسـات              فر
حاجــة إىل هنــاك و. عقليــة تــستهدف هــؤالء الــشبابالصحة الـ 

مزيد من املعلومات بـشأن تـشريعات اإلجهـاض، مبـا يف ذلـك              
 مـن أجـل اإلجهـاض       “Mifegyne”تناول العقـار    لاحلد الزمين   

ــر ال ــه ســيكون مــن    . طــيب املــذكور يف التقري ــة إن وأردفــت قائل
املفيــد أيــضا احلــصول علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن كيفيــة  

 واملخـاطر الـيت تتعـرض هلـا         ،تغطية املسائل املتعلقة باالغتصاب   
 .موت اجلنني و،حياة األم

الحظـــت االزديـــاد الكـــبري يف : جـــوميالـــسيدة آرا ب - ٧
نــصيب النــساء املــدخنات باملقارنــة مــع الرجــال املــدخنني ويف  

ني النساء الشابات، فقالـت إن التقريـر   سرطان الرئة ب  ب اإلصابة
باشـر  املقد تقـاعس عـن ذكـر مـشاكل أخـرى كالتـدخني غـري                

كما أن مرض السل هو مرض هـام آخـر       . وأثره على األطفال  
ولــذا كــان احلــصول علــى مزيــد مــن      . لــه عالقــة بالتــدخني  

وأعربــت . املعلومــات بــشأن التــدخني والنــساء احلوامــل مفيــدا
ــها يف معرفــة مــا   دخلــت أي آليــات إذا كانــت قــد أُعــن رغبت

ــا     ــت ومــ ــدخنات يف البيــ ــساء املــ ــستهدف النــ ــت إتــ ذا كانــ
 ا الـيت بـدأهت  التحـرر مـن التبـغ     لكسمبورغ قد اعتمدت مبـادرة      

كمـا أعربـت عــن تقـديرها ملعلومــات    . منظمـة الـصحة العامليــة  
وطلبـت  . عن أي دراسات بشأن أسباب التـدخني بـني النـساء          

ــن    ــات عـ ــن املعلومـ ــدا مـ ــذلك مزيـ ــة  كـ ــريوس نقـــص املناعـ فـ

اإليــدز بــني النــساء املهــاجرات وعــن التــدابري الوقائيــة /البــشري
 .اليت تتخذها احلكومة

قالـــت إن املؤشـــرات  : الـــسيدة آروشـــا دومينجـــز   - ٨
الـيت تقـول     يف اجللـسة الـسابقة       قدمـة ضرورية لتعزيز اإلفـادة امل    

يتمتعان باملـساواة يف احلـصول علـى الرعايـة          بأن الرجل واملرأة    
م، وال سيما بشأن املهـاجرين      قدَّفهذه املعلومات مل تُ   . لصحيةا

من السكان، ومن الضروري حتديد أسباب املـرض ومعـدالت          
ــواطين        ــع م ــة م ــك باملقارن ــاجرات وذل ــساء امله ــني الن ــاة ب الوف

وأعربت عن رغبتـها يف معرفـة التـدابري األخـرى           . لكسمبورغ
فـريوس  ب اإلصـابة  للتـصدي الرتفـاع      ٢٠٠٥املتخذة منذ عـام     

اإليـدز ومـا إذا كانـت احلملـة املـذكورة      /نقص املناعة البـشري  
.  من التقرير قد أسفرت عـن أي نتـائج حمـددة           ٢٨٤يف الفقرة   

 مما يثري االهتمـام أيـضا مزيـد مـن املعلومـات             هوأردفت قائلة إن  
 .عن مشكلة اإلدمان على املخدرات بني الفتيات والشابات

ــان  - ٩ ــسيدة تـ ــاح أ : الـ ــساء  الحظـــت بارتيـ ــدى النـ ن لـ
الريفيات الكثري من فرص التطور الشخصي واملهـين، فأعربـت       

ب صـــعـــن رغبتـــها يف معرفـــة نـــسبة النـــساء الريفيـــات يف املنا 
ــساء      ــشجيع الن ــادرات لت ــاك أي مب ــا إذا كــان هن ــسياسية وم ال

ــى   ــات علـ ــراطالريفيـ ــسياسةاإلخنـ ــن  .  يف الـ ــا أعربـــت عـ كمـ
أساس نـوع   ة على   مصنفتقديرها للحصول على أية معلومات      

اجلــنس بــشأن خمتلــف أنــواع األعمــال الزراعيــة الــيت يقــوم هبــا  
ــاف    ــدخل يف األريـ ــستويات الـ ــشأن مـ ــساء وبـ ــال والنـ . الرجـ

ــة األراضــي لــدى النــساء يف املنــاطق     وســألت عــن نــسبة ملكي
يف األرض ذاهتــــا  هلــــن احلقــــوق تالريفيــــة، وعمــــا إذا كانــــ

راعيـة  تلكن مؤسـسات ز   ميالرجال، وعن عدد النساء اللوايت      ك
ــة مــع الرجــال   ــد   . خاصــة هبــن باملقارن كمــا ســيكون مــن املفي

معرفة املزيد عن املقترحات املقدمة من الفريق العامل املـذكور          
 من التقرير بشأن احلقوق التقاعدية وبشأن مـا     ٢١٨يف الفقرة   

 .إذا كان قد أحرز أي تقدم
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قالــــــت إن ): لكــــــسمبورغ (سالــــــسيدة جــــــاكوب - ١٠
ا مـن االحتـاد األورويب ملعاجلـة     يـ توجيه أمـرا حكومتها ال تنتظر    

إذ هلـؤالء النـسوة احلقـوق       . الشابات املصابات بسرطان الثدي   
 مـن الربنـامج الـوطين       اتديستفاملـ  هبـا النـساء      نتمـتع يذاهتا اليت   

وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك خطــط   .  باألشــعةلتــصوير الثــدي
ــيع الربنــامج كــي يــشمل النــساء األصــغر ســنا       ولــدى . لتوس

ركز لتلبيـة احتياجـات الـصحة العقليـة لألطفـال           لكسمبورغ م 
رتفــاع مــستوى املعيــشة يف البلــد بيــد أن ا. ومركــز للمــراهقني

حيـــل، مـــع األســـف، مـــشكلة االنتحـــار وإســـاءة اســـتعمال  مل
 الكـثري مـن خـدمات إسـداء املـشورة           هنـاك بيد أن   . املخدرات

وأردفـــت قائلــة إن خطـــر  . وإعــادة التأهيــل املتاحـــة للــشباب   
ــاس إلا ــدى نتكـ ــغري     لـ ــد صـ ــدرات يف بلـ ــى املخـ ــدمنني علـ املـ

كلكسمبورغ هو أعلى منه يف البلدان األكـرب حجمـا، بـالنظر            
إىل جنــــوح األشــــخاص إىل العــــودة إىل بيئتــــهم االجتماعيــــة 

ــهم   ــادة تأهيل ــد إع ــسابقة بع ــشكل  مكــل شــخص  لو. ال ــيم ب ق
ــة    ــانوين يف لكـــسمبورغ املـــساواة يف احلـــصول علـــى الرعايـ قـ

نشر املعلومات املتعلقـة باحلـصول      كما تُ . يباالصحية اجملانية تقر  
على الرعاية الصحية والربامج اخلاصـة بعـدة لغـات إىل جانـب             
اللغــات الرمسيــة وذلــك لــضمان متتــع كــل شــخص باحلــصول    

كما يتم إبالغ كل إمـرأة مقيمـة يف لكـسمبورغ يزيـد             . عليها
 عاما بـشكل خطـي مـن قبـل الـوزارة املختـصة،              ٥٠سنها عن   

 . باألشعةرنامج تصوير الثدي بشأن ب،مثال
وأضافت قائلة إن التـدخني ممنـوع يف األمـاكن العامـة             - ١١

لكــن احلكومــة لــيس هلــا . واملكاتــب واملطــاعم يف لكــسمبورغ
ــوهتم     ــدى األشــخاص يف بي ــدخني ل ــادات الت ــى ع . ســيطرة عل

وهي تعمل مع اجملتمع املدين على خمتلف املستويات للحد مـن           
 ،أمـا مـرض الـسل     . تيـات والـشابات   التدخني، وخباصة بـني الف    

 املوجودة يف البلد يتعلـق معظمهـا        هفهو نادر احلدوث، وحاالت   
 .برعايا أجانب

 الرعايــة الــصحية يفوللنــساء الريفيــات احلقــوق ذاهتــا   - ١٢
.  وكـــذا يف احلـــصول عليهـــا  نيكالرجـــال والنـــساء احلـــضري  

.  يف مجيـع أحنـاء البلـد        بـسهولة  واملشايف هي يف متناول اجلميـع     
اإليـدز للتـصدي    /فريوس نقـص املناعـة البـشري      لوهناك برامج   

لطفــرة هــذا املــرض، مبــا يف ذلــك مــد يــد العــون والتثقيــف         
حيـصل الطـالب يف املدرسـة علـى موانـع احلمـل        كما   ،اجلنسي
تقـــوم مراكـــز تنظـــيم األســـرة بعمـــل ممتـــاز يف إبـــالغ و ،جمانـــا

الــشباب بــشأن منــع احلمــل وتــوفري الفحــوص الطبيــة وإســداء   
ــ ــشابات امل ــانوين يف   . شورة للفتيــات وال ــا اإلجهــاض فهــو ق أم

ــث مــن احلمــل     وذلــك لكــسمبورغ   ؛حــىت غايــة الــشهر الثال
 .بعد هذا احلد فتفرض عقوبات جنائية على املخالفني أما
 ن قائلة إن النساء الريفيات ال يتعرضـ       تابعت كالمها و - ١٣

  ويف ؛ألي متييز وتـشتركن اشـتراكا كـامال يف احليـاة الـسياسية            
دن املـ بلـديات يف  الاحلقيقة فإن الكثري من النسوة هن رئيسات        

كمـــا حيـــق للنـــساء العـــامالت يف املـــزارع . صغرية والقـــرىالـــ
العائليــة احلــصول علــى محايــة الــضمان االجتمــاعي علــى قــدم   

 .املساواة مع الرجال
أما احلقوق التقاعدية الفرديـة فهـي مـسألة عويـصة يف             - ١٤

الكـثري  ُعمِّم  وعا لنقاش طويل، و   لكسمبورغ وما برحت موض   
كمـا تبحـث أسـاليب متنوعـة للتعـويض          . من مشاريع القوانني  

واملـشكلة الـيت    . عن وقت االنقطاع عن العمل ألسباب عائلية      
م التعويض املنـصف    قدَّمل جتد حال بعد حىت اآلن، هي كيف يُ        

لكنـها  ليد العاملة اليت تعمـل يف لكـسمبورغ         من ا  باملائة   ٤٠لـ  
ــواط  ــن مـ ــا  مـ ــل فيهـ ــاورة وتعمـ ــدان اجملـ ــة  ،ين البلـ  حيـــث خطـ
عـض  فالعمـل ب  . التقاعدية قد ال تكـون هبـذا الـسخاء        املعاشات  

وباإلضــافة إىل هــذا،  ؛معتــرف بـه يف النظــام التقاعـدي  الوقـت  
تقــدم احلكومــة مــسامهات يف نظــام الــضمان االجتمــاعي ملــدة  
ة يــتــصل حــىت ســنتني بعــد االنقطــاع عــن العمــل ألســباب عائل

كـل مـا يف     بيـد أن    .  للرجـال والنـساء علـى حـد سـواء          بالنسبة
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عــض الوقــت بــسبب أن الرجــال  بناألمــر هــو أن النــساء بعملــ
 .  عادةيزالون يكسبون أكثر منهن ال

 ١٦ و ١٥املادتان 
ــالربين  - ١٥ ــاداري–هــــ ــشروع :  كــــ الحظــــــت أن مــــ

 ؛٢٠٠٣ إلصالح قوانني الطـالق قـد قُـدم يف عـام             اتالتشريع
، ويف حـال عـدم حـدوث        ه مت اعتمـاد   ما إذا كان قد   عفسألت  

وأعربت عـن اهتمامهـا مبعرفـة مـا         . ذلك، ما هو سبب التأخري    
ــالق     ــانون الطـ ــى قـ ــب علـ ــذي يترتـ ــالـ ــن  دون بـ ــوم ألي مـ لـ

، وما إذا كان هذا القانون يعاجل العواقـب االقتـصادية           الزوجني
ــة علــى الطــالق عــن طريــق تعــديل نظــام نفقــة       الزوجــةاملترتب

وتـساءلت، فيمـا    . متلكات الزوجيـة  املع  يزوإعالة األطفال وتو  
أو املعاشرة، عما إذا كان الـشركاء      بالقران حبكم الواقع    يتعلق  

. يف هذه الزجيات يتلقـون أي محايـة عنـد فـسخ هـذه الزجيـات               
األحكـام املتعلقــة بالوصـاية علــى   عمــا إذا كانـت  كمـا سـألت   

األطفال ختتلف حبسب ما إذا كـان الزوجـان مـرتبطني بـزواج             
 .األمر الواقعكم و حبشرعي أ

/  كــانون األول٢٣أشــارت إىل قــانون : الــسيدة تــان - ١٦
، فـسألت عمـا      آلبـائهم  األطفالبتكنية   املتعلق   ٢٠٠٥ديسمرب  

ــدة يف حــال حــدوث       ــى الوال ــه األســبقية عل ــد ل إذا كــان الوال
 الزجريــةوأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة عــدد األوامــر . نــزاع

ايا العنـف املـرتيل كـل سـنة     ضـح النـساء مـن      عليها   ناليت حيصل 
كمـا أعربـت عـن    . وما إذا كـان مـن الـصعب احلـصول عليهـا           

ــة عــدد أوامــ   ــها يف معرف ــساءلت . ر اإلجــالء املمنوحــة رغبت وت
إذا كانت دراسة االحصاءات املتعلقـة بـالعنف املـرتيل قـد             عما

 .أسفرت عن أي توصيات
قـــانون  الأخـــريا، فيمـــا يتعلـــق مبـــشروع    تـــساءلت و - ١٧

 هناك خطـط للـسماح      تنون الطالق، عما إذا كان    إلصالح قا 
وأردفت قائلـة إنـه مـن املـثري     . بالوصاية املشتركة على األطفال  

لالهتمـــام احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن معـــدل الطـــالق يف 
 .لكسمبورغ

قالـت إن اعتمـاد   ): لكـسمبورغ ( الـسيدة جـاكوبس   - ١٨
بـد  القوانني يف بلدها هو عمليـة طويلـة حقـا بـالنظر إىل أنـه ال           

من دراسة مـشروع القـانون علـى مـستويات خمتلفـة كـثرية يف               
ــة، كمــا هــو يف حالــ   إ كمــا ؛احلكومــة ــة تغــيري العقلي  ةن حماول

ــة   قـــانون جييـــز الف. قـــانون الطـــالق، هـــي أيـــضا عمليـــة طويلـ
التحالفــــات، أو الــــشراكات املــــسجلة، ســــواء بــــني األزواج 

مايـة لكـال    املثليني، مما يقدم بعض القيود وأوجه احل م أ غريينيال
ــو أن هــذه القيــود        ــسخ هــذه الــشراكة، ول ــشريكني عنــد ف ال
وأوجـــه احلمايـــة لـــيس بالعـــدد الـــذي ينطـــوي عليـــه الـــزواج   

ــة،     . الرمســي ــال فهــي ممكن ــى األطف ــشتركة عل ــا الوصــاية امل أم
وذلــك علــى أســاس أن يكــون للطفــل احلــق باالتــصال بكــال     

ر ويف حال نـشوب نـزاع بـني الوالـدين بـشأن اختيـا             . الوالدين
أيت الكنيـتني تـ   وتقـرر الدولـة أي      معا  ستعمل الكنيتان    تُ ،الكنية
ــةأوال  ــة األم أم كنيـــ ــالق يف   .  األبكنيـــ ــدل الطـــ ــا معـــ أمـــ

 فقــد حــصل خــالل : يف املائــة٥٠لكــسمبورغ فهــو يزيــد عــن 
 .طالق ١ ٠٠٠ زواج و ٢ ٠٠٠  املاضيالعام
ــنالــسيدة كال - ١٩ ــه يف وســع  ): لكــسمبورغ (ي قالــت إن

 حاالت العنـف املـرتيل والقيـام علـى الفـور            الشرطة التدخل يف  
بـــإخراج الـــزوج مـــن املـــرتل إذا مـــا اعتقـــدت أن يف خطـــورة 

أمــا بالنــسبة إلصــدار أمــر محايــة طويــل . املوقــف مــا يــربر هــذا
األمد، فإن الشرطة تقـوم بإرسـال الطلـب إىل احملكمـة، حيـث              

ويف عـام  .  أيام وثالثة أشـهر    ١٠يستغرق إصدار القرار ما بني      
ــشرطة يف  ٢٠٠٦ ــدخلت الــ ــاالت٤٠٩، تــ ــم ؛ حــ ــن جنــ  عــ

 .طويلة األمدمحاية من هذه احلاالت إصدار أوامر حالة  ٤٦
أشارت إىل أن املـرأة تتعـرض أحيانـا         : السيدة بيمنتل  - ٢٠

إىل مشاكل صحية خطرية عند احلمل فيما بعـد، وذلـك رغـم             
 أســبوعا علــى   ١٢أن اإلجهــاض مــشروع حــىت بعــد مــرور     
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لــك، فــإن الفحــوص باملوجــات فــوق  وعــالوة علــى ذ. احلمــل
تظهــر رى قبـل إنقــضاء حــد األربعـة أشــهر ال   الـصوتية الــيت جتــ 

ــة اخلطــرية أو   وأعربــت عــن  . مــوت اجلــنني التــشوهات اجلنيني
يف هـذه   تـستطيع   رغبتها لـذلك يف معرفـة مـا إذا كانـت املـرأة              

 .احلاالت احملددة أن ختتار إهناء احلمل
ــالربين  - ٢١ بـــت مزيـــدا مـــن   طل: كـــاداري–الـــسيدة هـ

اإليــضاح بــشأن حقــوق ومــسؤوليات األزواج غــري املتــزوجني 
 .الذين يقررون إبرام شراكة مدنية

عادت إىل موضـوع الثغـرة      :  شلينغ –السيدة شوب    - ٢٢
يف األجور بـني املـرأة والرجـل، فقالـت إنـه سـيكون مـن املـثري                  

قد عـرض علـى احملـاكم أي قـضايا     معرفة ما إذا كان  لالهتمام  
ويف . األجر املتساوي مقابل العمل املتساوي يف القيمـة       تتصل ب 

ــد      ــة عن ــا احلكوم ــصعوبات الــيت تواجهه ــرف بال حــني أهنــا تعت
قيامها بالتفاوض مع شـركائها االجتمـاعيني، فهـي تـسأل عـن             

شغلن مناصب صنع القـرارات يف      يالنسبة املئوية للنساء اللوايت     
الطـرف مـن    وتساءلت مـىت سـتنتقل الدولـة        . النقابات العمالية 

جمرد االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بالوسائل مبوجب االتفاقيـة إىل         
القيـــام بالتزاماهتـــا املتعلقـــة بالنتـــائج، وســـألت أخـــريا عمـــا أذا 

يف اعتمــاد ميزنــة جنــسانية كجــزء اآلن كانــت احلكومــة تنظــر 
 .من سياستها املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

ا يثري االهتمام معرفـة مـا       قالت إنه مم  : اسبارغالسيدة   - ٢٣
إذا كــان ممثلــو الدولــة الطــرف يــرون أن مــوارد بــشرية وماليــة 

. كافية قد خصصت لألنـشطة املوضـوعة لتعزيـز حقـوق املـرأة        
وزارة التكـافؤ  يتسىن لـ  فهذه املوارد ينبغي أن تكون كافية كي        

يف الفــرص ممارســة نفــوذ ملمــوس علــى سياســات وممارســات   
 .خرىاإلدارات احلكومية األ

سألت عما إذا كانت جلنة التعـاون بـني         : السيدة تان  - ٢٤
ــال بالالئحــة       ــشأة عم ــف، املن ــال مكافحــة العن ــرفني يف جم احملت

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٤رخـة   املؤللدوقيـة الكـربى     التنظيمية  

، قــد أجــرت أي دراســات بــشأن العنــف املــرتيل، ويف  ٢٠٠٣
ــد حــددت أي ح      ــت ق ــا إذا كان ــذلك، م ــا ب ــول حــال قيامه ل

 .عملية هلذه املشكلة
قالـــت إنـــه يف ): لكـــسمبورغ( الـــسيدة جـــاكوبس - ٢٥

 أســـبوعا علـــى ١٢جهـــاض بعـــد انقـــضاء اإلاإلمكــان إجـــراء  
بيــد أن . احلمــل فيمــا إذا كانــت حيــاة األم معرضــة للخطــر     

هـو  عاقا بشدة أو ميتا     اختيار إهناء احلمل بسبب كون اجلنني م      
ــشريع    ــة تقــع خــارج نطــاق الت ــل هــذه  . مــسألة أخالقي ويف مث

احلاالت، يتعني على والدي الطفل غري املولود وعلى طبيبـهما          
 .القائم بالرعاية حبث هذه املسألة بغية التوصل إىل قرار

 مــــــن التقريــــــر ٢٣ ةمث لفتــــــت النظــــــر إىل الفقــــــر - ٢٦
(CEDAW/C/LUX/5)    الــــــيت تــــــذكر بالتفــــــصيل حقــــــوق 

كة ومــسؤوليات األزواج غــري املتــزوجني الــذين أبرمــوا شــرا     
ــة ــة    . مدني ــشراكات كطريق ــذه ال ــت ه ــد أُدخل ــفق ضمان أن ل

يكون يف وسـع األزواج غـري املتـزوجني الـذين يعيـشون سـوية               
بيـد أنـه ينبغـي      . التمتع حبـد أدىن مـن احلمايـة مبوجـب القـانون           

اإلشـــارة إىل أن االســـتحقاقات وأوجـــه احلمايـــة املقدمـــة عـــن 
سـتحقاقات  طريق الشراكة املدنية هي أقل مشوال بكـثري مـن اال      

 .وأوجه احلماية النامجة عن عقد زواج
ــسيدة شــوب      - ٢٧ ــها ال ــيت طرحت ــئلة ال ــى األس  –وردا عل

شــيلنغ، قالــت إن إمــرأة واحــدة قــد رفعــت إىل احملكمــة قــضية 
ــالتمييز علــى   ــالتعويض  أتتعلــق ب . ســاس جنــساين وُحكــم هلــا ب

 جـدا   املعقـد وأردفت قائلة إنه يف املرحلة احلالية، سـيكون مـن           
بيـد أن الـوزارة     . ةميزنـة جنـسانية شـامل     للوقت تقدمي   يع  واملض

ــا بدراســة      ــان حالي ــة تقوم ــة بتكــافؤ الفــرص ووزارة املالي املعني
ــات بعـــض اإلدارات      ــوم يف ميزانيـ ــذا املفهـ ــة إدراج هـ إمكانيـ

 .احلكومية
وأشــارت أخــريا إىل الــسؤال الــذي طرحتــه الــسيدة       - ٢٨
 ؛ارد إضــافيةاســبار، فقالــت إن احلاجــة تــدعو دائمــا إىل مــو  غ
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ــة األخــرى ســيكون    ــدعم األديب مــن اإلدارات احلكومي وإن ال
 .أيضا مفيدا بشكل خاص

قالت إن جلنة التعـاون     ): لكسمبورغ (السيدة كالين  - ٢٩
ــسي      ــشكل رئي ــرفني يف جمــال مكافحــة العنــف هــي ب بــني احملت
منتدى للنقاش حيـث تـستطيع هيئـات الدولـة واملنظمـات غـري          

ــرب   ــشاطرة اخلـ ــة مـ ــصلة   احلكوميـ ــات املتـ ــضل املمارسـ ات وأفـ
وهــذه اللجنــة مــسؤولة أيــضا عــن     . مبكافحــة العنــف املــرتيل  

ترتيب البيانـات االحـصائية وتقـدمي تقريـر سـنوي عـن النتـائج               
، قامـــت ٢٠٠٦ويف عـــام . الـــيت تتوصـــل إليهـــا إىل احلكومـــة 

بـــإجراء تقيـــيم أويل لتنفيـــذ القـــانون املتعلـــق بـــالعنف املـــرتيل،  
ائج هــذا التقيــيم يف موقعهــا علـــى    وميكــن احلــصول علــى نتــ    

 .الشبكة
أكــدت اســتعداد ): لكــسمبورغ( الــسيدة جــاكوبس - ٣٠

ــة   ــها للتعــاون مــع اللجن ــة إن توصــيات  ،حكومت  وأردفــت قائل
ــة تــشكل جــزءا حــساسا مــن      هــذه األخــرية وتعليقاهتــا اخلتامي
اجلهـــود املبذولـــة لرفـــع الـــوعي حبقـــوق املـــرأة، ســـواء داخـــل  

فـاحلوار البنـاء مـع اللجنـة        . بوجه عام احلكومة أم بني السكان     
ــا وأفـــضل  أيـــضا ميـــنح لكـــسمبورغ  ــة ملـــشاطرة إجنازاهتـ فرصـ

مــن احتمــاال ممارســاهتا علــى أمــل أن تــستفيد الــدول األخــرى  
 .خرباهتا
أثنت علـى الدولـة الطـرف لتنفيـذها الفعـال           : الرئيسة - ٣١

عــن اللجنـــة ورحبـــت  الـــصادرة للتعليقــات اخلتاميـــة الــسابقة   
وأردفـت  . لة الطرف مجيع حتفظاهتا على االتفاقية     بسحب الدو 

 قد صادقت علـى     احلكومةقائلة إنه بالنظر بوجه خاص إىل أن        
 أن تواصـــل االربوتوكـــول االختيـــاري لالتفاقيـــة، ينبغـــي هلـــ    

جهودهـــا لرفـــع الـــوعي بكـــال الـــصكني بـــني احملـــامني وأفـــراد 
 .السلك القضائي

 .٢٠/١٦ اجللسة يف الساعة رفعتو 
 


