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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع( من االتفاقية ١٨
   الدوري اخلامس املقدم من لكسمبورغالتقرير 
 )CEDAW/C/LUX/5،و  CEDAW/C/LUX/Q/5 و Add.1( 

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

قالت إن احلكومـة    ): لكسمبورغ (السيدة جاكوبس  - ٢
 خطة عمل وطنيـة     ٢٠٠٦فرباير  /كانت قد اعتمدت يف شباط    

 التــدابري اختــذت وإن كــل وزارة قــد ؛للمــساواة بــني اجلنــسني 
وسـيقوم خـرباء املـساواة بـني        . ة لنفسها أهدافا حمـدد    ضعتوو

ــرة      ــة الفت اجلنــسني برصــد خطــة العمــل هــذه وتقييمهــا يف هناي
التــشريعية حــسب املؤشــرات لكــل تــدبري وبالنــسبة للعمليــة       

 إعــالن ومنــهاج يدوقــد ســارت احلكومــة علــى هـَـ . بكاملــها
ــل  ــة يف التــدابري املقــرر      عم بــيجني وأدرجــت توصــيات اللجن
 النـهوض بـاملرأة إىل املـساواة بـني          ل التركيـز مـن    وحتوُّ. اختاذها

اجلنسني ينبغـي أن يـشجع الرجـال علـى حتمـل قـدر أكـرب مـن                  
 .املسؤولية بالنسبة للمساواة بني اجلنسني

أن لكـسمبورغ   بـ وأضافت قائلة إهنا فخورة بـاإلبالغ        - ٣
 ،)ز (١، الفقـرة    ١٦ واملـادة    ٧املادة  إزاء  قد سحبت حتفظاهتا    

. ٢٠٠٨يتم قبـل عـام       الدستور لن    قيحبيد أن تن  . من االتفاقية 
ــا نظامــا     ومــشروع املــادة املتعلقــة خبالفــة العــرش تتــوخى حالي

. حــق اإلبــن األكــرب يف الوراثــة   للخالفــة يقــوم علــى أســاس    
وبالنظر إىل أن التحفظ ذا الـصلة قـد ُسـحب، فـال بـد أن يـتم                  

وسريســل الــنص النــهائي إىل اللجنــة . التنقــيح يف موعــد أقــرب
 .فور اعتماده

ومنذ تقدمي لكـسمبورغ تقريرهـا الـسابق، تعـزز مبـدأ         - ٤
 ىوذكـرت، علـ   . املساواة بني اجلنسني على خمتلف املـستويات      

 مــن ١١ مــن املــادة ٢وجــه التحديــد، الــنص عليــه يف الفقــرة   
 املـرأة أن تؤكـد حقهـا    ةينجم عنـه أنـه يف اسـتطاع        مما   الدستور

ون  كــــان٢١ والقــــانون املــــؤرخ ؛يف املــــساواة أمــــام احملــــاكم
 الــذي ُيعمــل مبــدأ املــساواة يف املعاملــة ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
املــرأة يف جمــال احلــصول علــى الــسلع واخلــدمات الرجــل وبــني 

وتوفريها، والذي حيظر التمييز القائم على أساس نـوع اجلـنس           
األمــر ل د ومــشروع القــانون الــذي ُيعــ؛خــارج ســوق العمالــة

 مبـدأ املـساواة      املتعلق بتنفيـذ   EEC/76/207لمجلس  التوجيهي ل 
يف املعاملة بـني الرجـل واملـرأة يف جمـال احلـصول علـى العمـل،                 

ــة، وظــروف العمــل،    الــذي حيظــر  ووالتــدريب املهــين، والترقي
ولـذلك كـان مفهـوم    . التمييز القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس     

 .التمييز القائم على أساس جنساين مدرجا يف اإلطار القانوين
، أنـشأت احلكومـة     ٢٠٠٦ ديسمرب/ويف كانون األول   - ٥

مركـــزا للمـــساواة يف املعاملـــة بقـــصد تعزيـــز وحتليـــل ورصـــد  
 متييـز يتعلـق بـالعرق،       ااملساواة يف املعاملة بني مجيع الناس دومنـ       

ــين،   وأ ــل اإلثـ ــنس،   وأاألصـ ــوع اجلـ ــد،   وأنـ ــدين أو املعتقـ الـ
ولرصـــد التمييـــز يف جمـــال احلـــصول علـــى الـــسلع واخلـــدمات 

وين املركـز بعـض اإلشـكال بـالنظر       وقد جنم عن تك   . وتوفريها
إىل أنــه لــيس لــدى لكــسمبورغ ســوى القليــل مــن اخلــرباء يف   

 خـبري واحـد يف      مـدرائها بيد أنه يوجد يف جملـس       . التمييزجمال  
فربايـر  /وسيبدأ هذا املركـز عملـه يف شـباط        . الشؤون اجلنسانية 

٢٠٠٨. 
طلـب مـن كـل وزارة أن ترفـق     وعـالوة علـى ذلـك، يُ    - ٦

وقــد نظمــت . م بــأي مــشروع تــشريعي تقدمــه اســتمارة تقيــي
ــة دورات در ــسؤولني عــن صــياغة    ااحلكوم ســية للمــوظفني امل

 بقــصد تدريبــهم علــى دمــج املنظــور اجلنــساين يف   اتالتــشريع
النصوص التشريعية وإحاطتهم علمـا بالتزامـات الدولـة املترتبـة           

ــة  ــدِّ . مبوجــب االتفاقي ــا قُ ــا   كم ــسؤولني احلكــوميني كُتيب م للم
مجلــة أمــور، دمــج مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني يف  يوضــح، يف 
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ــتور ــة ؛الدسـ ــة مبوجـــب االتفاقيـ ــات الدولـ ــل ؛ والتزامـ  واهلياكـ
ــذ خطــة العمــل    ــسؤولة عــن تنفي ــيت  ؛امل ــاهيم األساســية ال  واملف

وعــالوة علــى ذلــك، . تؤكــد سياســات املــساواة بــني اجلنــسني
ن  تدريبا حمددا بـشأ    (INAP)يقدم املعهد الوطين لإلدارة العامة      

وبــالنظر إىل اخنفــاض مــستوى املــشاركة  . تنفيــذ خطــة العمــل 
 .فيه، من احملتمل جعل احلضور إلزاميا

قامـت بتنقـيح الكُتيـب     وأضافت قائلة إن احلكومة قد       - ٧
ــة     ــسنة األخــرية يف املــدارس الثانوي ــيم طــالب ال املــستخدم لتعل

سـنوات، إتاحـة أكثـر مـن         ١٠فقـد مت خـالل      . بشأن االتفاقية 
 احلكومـة بـإجراء     تقـوم ىل هذا،   إ وباالضافة   .خة نس ٥٠ ٠٠٠

دراسة عن تصور أدوار اجلنـسني يف أسـاليب التعلـيم والـربامج             
 أن يكـــون يف اإلمكـــان اســـتخدام هـــذه    وال بـــد. املدرســـية

ــصبيان      ــدى ال ــه األكــادميي واملهــين ل الدراســة لتحــسني التوجي
 .والبنات

ــد  - ٨ ــة، أعــرب   وبع ــات اجلماعي ــل لالتفاق ــشركاء حتلي  ال
ــتهم    ــاعييون وأربـــاب العمـــل والنقابـــات عـــن معارضـ االجتمـ
ــة وااللتزامــات، واحتجــوا      ــوائح التنظيمي ــد مــن الل لفــرض مزي

 لــن يــشجع املــساواة بــني “بالنتــائجلتــزام الا”علــى ذلــك بــأن 
اجلنسني ما مل يكن الذين يقومون بالتفاوض بـشأن االتفاقـات           

ن وأعربــت عــ. علــى معرفــة بــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني 
عـــزم احلكومـــة علـــى الـــرد بـــشكل إجيـــايب علـــى الـــدعوة إىل  
ــساواة يف       ــشأن امل ــوم واحــد ب ــؤمتر لي ــد م ــى عق ــدريب وعل الت

 يف  التـساوي األجور، وذلك كي ُتـدخل يف أذهـان املـدراء أن            
 .األجور هو حق غري قابل للتفاوض

وتقــوم الــوزارة املعنيــة بتكــافو الفــرص، بالتعــاون مــع    - ٩
 حـــــصاءات والدراســـــات االقتـــــصاديةالـــــدائرة املركزيـــــة لإل

(STATEC)      بإجراء دراسات حالة كجزء من برناجمها املتعلـق ،
ــل ” ــاص “التــــصحيحيبالعمــ ــاع اخلــ ــسات القطــ .  يف مؤســ

وستــستعمل النتــائج لتقيــيم أثــر خطــة العمــل الوطنيــة بالنــسبة   

وقد أُعيد تشكيل هذا الربنامج بقـصد       . للمساواة بني اجلنسني  
 .التعاون بني الدولة وهذه املؤسساتحتسني إدارة الربنامج و

من حق مجيع العمـال الـذين   تابعت كالمها قائلة إنه   و - ١٠
يتلقــون مرتبــات، ســواء أكــانوا مــن املقــيمني يف البلــد أم مــن    

 مـن أجـل العمـل، احلـصول         األشخاص الـذين يعـربون احلـدود      
كامل مدفوعة األجـر    بدوام  ستة أشهر   ملدة   والديةعلى إجازة   

ــدةأو ــهر ١٢  ملـ ــاشـ ــة األجـ ــدوام ر مدفوعـ ــسبة للـ بعـــض  بالنـ
خـذون إجـازة أبـوة    أوقد ارتفـع عـدد الرجـال الـذين ي       . الوقت
 باملائــة يف ٢٢ إىل مــا يزيــد عــن ١٩٩٠ باملائــة يف عــام ٦مــن 
ــسبة ألهــايل لكــسمبورغ  . ٢٠٠٦عــام  ــا بالن  فقــد كانــت  ،أم

ومــن الواضــح أن  .  بالترتيــب باملائــة ١٥ باملائــة و ٣األرقــام 
 .التغرييف  أخذت العقلية قد

 كما تغريت الطريقة الـيت ينظـر هبـا النـاس إىل العنـف               - ١١
فاملوضـــوع مل يعـــد حمرمـــا وأصـــبح النـــاس . يف اجملـــال اخلـــاص

ــاطراد  ،يعرفــون أيــن يلتمــسون املــساعدة   ونتيجــة هلــذا إزداد ب
فيجـري  . الكـالم اللوايت جترأن على    عدد ضحايا العنف املرتيل     

 إىل العنــف امليــالنيألشــخاص  شخــصا مــن ا١٧حاليــا إجــالء 
مــن بيــوهتم كــل شــهر، وهــذا عــدد ال يــستهان بــه بــالنظر إىل   

 ازديــاد ومــا برحــتيف ومــا بــرح هــذا العــدد . حجــم الــسكان
، حتـول   ٢٠٠٦ومنـذ عـام     . حتـسن يف  الرعاية املقدمة للضحايا    

التركيز يف االهتمام إىل الضحايا من األطفال أو شهود العنف          
ــرتيل ــي . امل ــا مت تنظ ــن   كم ــدريب حمــدد م جــل األشــخاص  أم ت

العاملني مع هؤالء األطفال، ملساعدة األطفال يف التغلب علـى       
 الالعنـف وذلـك للحيلولـة دون أن         ثقافةم قيمة   صدماهتم وتعلُّ 

يف حيــاهتم فيمــا يــصبحوا هــم أنفــسهم مــن امليــالني إىل العنــف 
 .بعد
 يف  “األخالقبـ ”املعنيـة   دائرة  الـ وقد أُعيد حتديد دور      - ١٢
سم األحباث والتحقيقـات اجلنائيـة التـابع للـشرطة الوطنيـة يف             ق

االجتار بالبشر، املسؤول، يف مجلـة      املعين ب قسم  الأعقاب إنشاء   
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ــع   ــداء اجلنــسي أمــور، عــن من ــهما االعت .  واالغتــصاب ومعاقبت
األخالق بإلقاء القبض   املعنية ب دائرة  ال، قامت   ٢٠٠٧ويف عام   

ــى  ــت   ٢١علـ ــسبب اسـ ــهم بـ ــة منـ ــصا، مثانيـ ــاء شخـ . غالل البغـ
شكاوى الــوالــدائرة املــذكورة مــسؤولة أيــضا عــن التحقيــق يف 

ويف عـــام . تفـــاءاإلخ وحـــاالت باالعتـــداء اجلنـــسي  ةتعلقـــامل
ت حالتـان    أفـض  ،، حققت يف ثالث حاالت اغتـصاب      ٢٠٠٧

 .منها إىل إلقاء القبض على الفاعل
وتلبيـة لتوصــيات اللجنــة، وضــعت احلكومــة مــشروع   - ١٣

ق بـــضحايا االجتـــار بالبـــشر، معدلـــة بـــذلك  قـــانون أويل يتعلـــ
 ومــشروع قــانون ؛املدنيــةألصــول احملاكمــات القــانون اجلديــد 

ها منح ضـحايا االجتـار بالبـشر مـن     فيحيدد الظروف اليت ميكن    
 ومــــشروع قــــانون ُيطبــــق ؛بلــــدان ثالثــــة تــــصاريح باإلقامــــة

الربوتوكــول املتعلــق مبنــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، 
نــساء واألطفــال، ممــا يكمــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة   وخباصــة ال

ــة    ــ(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ، )لريموابروتوكــول ب
لعمــل علــى مكافحــة االجتــار بالبــشر، لواتفاقيــة جملــس أوروبــا 

 . اجلنائيةأصول احملاكمات وقانون العقوباتوتعديل قانون 
ات يف   املوقـف بالنـسبة للكباريهـ      واستطردت قائلة إن   - ١٤

لكسمبورغ مل يتغري منذ أن قدمت لكسمبورغ ردودهـا علـى          
ــسائل واألســئلة   ــد كــشفت    . قائمــة امل ــاء، فق ــسبة للبغ ــا بالن أم

عملية املسح عن أن معظـم املومـسات يعملـن يف الـشوارع أو              
ــصادية   ــن دول   ؛يف شــقق ألســباب اقت ــدن م  وأن معظمهــن يف

ــاطق فقــري  فقــرية  ــل أعــضاء يف االحتــاد األورويب أو مــن من ة مث
أوساط مغبونـة أو    إىل  أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، أو أهنن ينتمني       

واســـتنادا إىل دراســـة . أوســـاط املـــدمنني علـــى املخـــدراتإىل 
ــؤخرا،   ــت مـ ــسمبورغ   ١٢أجريـ ــال يف لكـ ــن الرجـ ــة مـ  باملائـ

وسـتهدف محلـة التوعيـة املقـرر أن جتريهـا            .“يتعاطون البغاء ”
 إىل أن تـبني     ٢٠٠٨ عـام    الوزارة املعنية بالتكافؤ يف الفرص يف     

وللجمهور بوجه عام أن الدفع مقابل اخلـدمات    هؤالء  للزبائن  

منا يعزز عدم املـساواة بـني اجلنـسني واإلجتـار بالنـساء             إاجلنسية  
 .من أجل االستغالل اجلنسي، يف آن معا

فحــوايل . وأضــافت قائلــة إن لكــسمبورغ بلــد هجــرة - ١٥
 باملائـة منـهم     ٩٠و   ؛ باملائة من السكان هم مـن األجانـب        ٤٠

 ٣٨وحـوايل  . تقريبا هم مـن دول أعـضاء يف االحتـاد األورويب     
باملائة من الوظـائف يـشغلها أشـخاص يعـربون احلـدود يوميـا،              

 باملائــة مــن مجيــع طــالب  ثالثــونو. وثلــث هــؤالء مــن النــساء 
 ويرتفع الرقم يف بعـض األحيـاء إىل         ؛املدارس هم من األجانب   

الـيت أجريـت يف     االستقـصائية   راسـة   وقد أثبتت الد  .  باملائة ٥٠
 والتابعـــة لربنـــامج التقيـــيم الـــدويل  ، مـــن جديـــد٢٠٠٦عـــام 

 وجــود ثغــرة يف األداء بــني التالميــذ الــذين   ،(PISA)للطــالب 
وتـستخدم  . التالميذ األجانـب  بني  من لكسمبورغ أصال و   هم  

ــيم املــــشاريع    ــذه الدراســــات االستقــــصائية لتقــ ــة هــ احلكومــ
فمـن الواضـح أن االسـتثمار       . ثغـرة كمحاولة للحد من هـذه ال     

يف تعليم األطفال األجانب يسهم يف إندماجهم اجتماعيـا ويف          
 .فيما بعديف حياهتم إمكانية استخدامهم يف العمل 

أما بالنـسبة إلنـدماج النـساء األجنبيـات، فيـوىل انتبـاه              - ١٦
خاص للنساء القادمات من بلدان غري تابعة لالحتـاد األورويب،          

 الـيت حتـصل عليهـا       الن على اخلدمات الصحية ذاهتـ     صحياللوايت  
. شـؤون األجانـب   ورعايتهن الصحية تغطيها جلنـة      . املواطنات

يف حـــني حيظـــر مـــشروع القـــانون املتعلـــق مبـــساعدة األطفـــال 
العنــف اجلــسدي واجلنــسي، والتجــاوزات فيمــا بــني األجيــال، 

ومـا  . واملعاملة الالإنسانية واملهينة، وتـشويه األعـضاء التناسـلية    
برح إندماج النساء املهـاجرات يف سـوق العمـل مـثريا للجـدل              

. بسبب معرفتهن احملـدودة باللغـات املـستعملة يف لكـسمبورغ          
دراســـــية فمركـــــز لكـــــسمبورغ للغـــــات يقـــــدم صـــــفوفا     

”Letzeburgish “ ــة ــل طالبــــ ــتطاعة . تناســــــب كــــ ويف اســــ
الفرنـسية اإلنـضمام إىل      وأ األملانيـة تكلمن  يـ املهاجرات اللوايت   

ــارصـــفوف ــيم الكبـ ــة،  مبو.  لتعلـ جـــرد حـــصوهلن علـــى وظيفـ
ستفيد النساء األجنبيات مـن نظـام الـضمان االجتمـاعي ذاتـه             ي
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ــك       ــا يف ذل ــات يف لكــسمبورغ، مب ــه املواطن ــستفيد من ــذي ت ال
 .رعاية األطفال بأسعار خمفضةاحلكومية لدمات اخل
عـشن مبفـردهن   يأما النـساء املطلقـات والنـساء اللـوايت       - ١٧
يف جنبيـات تعرضـا لتلقـي راتـب تقاعـدي ضـئيل             هن أكثر األ  ف

ري حبثـه حاليـا     جيـ ويهـدف مـشروع قـانون       . فيما بعـد  حياهتن  
ــة الطــالق، ممــا حيــد مــن     إىل  ــة يف حال شــطر احلقــوق التقاعدي

تلقـى  ييف حـني    .  النساء املطلقـات يف هـوة الفقـر        سقوطفرص  
 االجتماعيـــة اتأنـــواع املـــساعدخمتلـــف النـــساء األكـــرب ســـنا 

 . يف هوة الفقرالسقوط بوجه عام خلطر تعرضني وال
واســتنادا إىل دراســة أجراهــا مــؤخرا مركــز دراســات   - ١٨

 /االقتــــصادية -الــــسياسات االجتماعيــــة الــــسكان والفقــــر و
ــة      ــا والبيئـ ــال التكنولوجيـ ــات يف جمـ ــة للدراسـ ــشبكة الدوليـ الـ

ــة   ــة والتنميـ ــرق البديلـ ــم  ي ،(CEPS/Instead)والطـ رغـــب معظـ
 ؛اهتن الوظيفيـة بعـد والدة الطفـل األول        الشابات يف متابعة حي   

 وأقـل مـن     ، باملائة فقط ترغنب يف قطع حيـاهتن الوظيفيـة         ١٥و  
ــة ٥ ــ باملائـ ــة   يـ ــة كليـ ــاهتن الوظيفيـ ــن حيـ ــي عـ . رغنب يف التخلـ

فبمتابعـة املــرأة حياهتـا الوظيفيــة، سـتكون مــستقلة مـن الناحيــة     
 كمـا أنـه مـن املهـم بالنـسبة للـشركات أن            . املالية عند التقاعد  

املـــأوى وأن توجـــد ألمهـــات ا لآلبـــاء وةمتـــنح إجـــازة الوالديـــ
وما برحت الدولة خالل العـامني املنـصرمني        . للوالدين الشبان 

ــة   ــة الطفولـ ــق رعايـ ــستثمر يف مرافـ ــوفر   . تـ ــرر أن تـ ــن املقـ ومـ
 مكان لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني الرابعـة          ٣٠ ٠٠٠
 .٢٠١٣وذلك حىت عام عشرة  ةنياثوال
نـشر  للجنة يف ختـام كالمهـا أن توصـياهتا ستُ   وأكدت   - ١٩

ــى نطــاق واســع    بحث يف الربملــان ويف جلــسات  ســُتكمــا عل
 .التنسيق مع املنظمات غري احلكومية

هنــأت حكومــة لكــسمبورغ علــى ســحبها  : الرئيــسة - ٢٠
 مــن  )ز( ١، الفقــرة ١٦ واملــادة ٧حتفظاهتــا بالنــسبة للمــادة   

 وقبوهلـا  ؛اري لالتفاقية وتصديقها الربوتوكول االختي   ؛االتفاقية

 وتنقيحهــا املــادة ؛، مــن االتفاقيــة١ ، الفقــرة٢٠تعــديل املــادة 
وأردفت قائلة إن هذه األعمـال      . ، من الدستور  ٢، الفقرة   ١١

 .متثل تقدما هائال وإهنا رد مباشر على توصيات اللجنة
 ٦ حىت ١املواد من 

التمست إيضاحا بـشأن الـنص اجلديـد        : السيدة باتني  - ٢١
 من الدستور، وال سيما فيمـا إذا كـان          ١١ من املادة    ٢قرة  للف

قـــد دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــور اعتمـــاده مـــن قبـــل الربملـــان يف   
ــران ــه /حزي ــة إن  . ٢٠٠٦يوني ــدة  وأردفــت قائل ــصياغة اجلدي ال

تشري إىل إزالة العقبات أمـام املـساواة بـني اجلنـسني، بـدال مـن                 
مراجعتـها،  القضاء علـى التمييـز حبـد ذاتـه، ولـذلك ال بـد مـن             

 . من االتفاقية١لتحقيق اإلنسجام بينها وبني املادة 
 املوقـف فيمـا يتعلـق       ه ينبغـي توضـيح    وأضافت قائلة إن   - ٢٢

 االتفاقيــة، بــالنظر إىل أن نوايــا احملــاكم غــري     طبيــقبإمكانيــة ت
طـرأ أي   يوفضال عن ذلك، فإنه مما يثري القلـق أنـه مل            . واضحة

ــسوابق   ــة  ة القــضائيتطــورات أخــرى يف ال ــق بإمكاني فيمــا يتعل
وشــددت يف هــذا الــصدد  . ٢٠٠٢ االتفاقيــة منــذ عــام  طبيــقت

للـسلك القـضائي وللمهـن    بالنـسبة   م  على أمهية التـدريب املـنظَّ     
 .القانونية

تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٢٣
ــة       ــشأن إمكاني ــضاح ب ــى إي ــضا تقــدر احلــصول عل ــا هــي أي إهن

علنـت املـادة     أُ )٦الفقـرة   (نادا إىل التقرير    فاست. االتفاقية بيقتط
ربت  مــن االتفاقيــة مقبولــة بــشكل مباشــر يف حــني اعتـُـ ٣-١٦

 ملزمة فقط فيما يتعلـق بالدولـة الـيت ال متـنح حقوقـا               ١١املادة  
ومــع ذلــك كــان هنــاك حالــة واحــدة مبوجــب املــادة   . لألفــراد
وأردفــت قائلــة إنــه عنــدما تــصادق الدولــة الطــرف علــى . ١١
ــة يف     الربت ــر ثانيـ ــضروري أن تنظـ ــن الـ ــاري، مـ ــول االختيـ وكـ

 .فالتدريب أساسي أيضا. االتفاقية
طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن   : اســبارغالــسيدة  - ٢٤

اآلليــات لرصــد تنفيــذ االتفاقيــة ووثــائق بــيجني الــيت اعتمــدهتا   
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وأعربت عن تقديرها أيـضا للحـصول علـى إيـضاح           . احلكومة
صــياغة خطــة بــني  االتفاقيــة وبــشأن الــصلة القائمــة بــني تنفيــذ

فهـل يــشكل  . وطنيـة مـن أجـل املـساواة بـني اجلنـسني      العمـل  ال
تنفيذ االتفاقية أحد أهـداف اخلطـة، وإذا كـان احلـال كـذلك،       

 كيف ميكن حتقيق ذلك؟
ــة       - ٢٥ ــد أن يوضــح كيفي ــي للوف ــه ينبغ ــة إن وأضــافت قائل

ــسيق بــني   ــدوب املضــمان التن ــسني  املعــين بن ــساواة بــني اجلن امل
فاسـتنادا إىل الفقـرة     . حدة الشؤون اجلنسانية يف كـل وزارة      وو
املـــساواة بـــني ب ن املعنيـــوننـــدوبوامل مـــن التقريـــر، جيتمـــع ٤٣

اجلنسني يف خمتلف الوزارات مرة واحدة يف السنة على األقـل،   
 .وهذا يبدو قليال جدا

بـني  وأخريا، فإن مدى التعاون بـني آليـات احلكومـة و           - ٢٦
يــة النــسائية خــالل إعــداد التقريــر غــري   املنظمــات غــري احلكوم

وأعربت عـن دهـشة اللجنـة لعـدم وجـود تقريـر مـواز              . واضح
 . من املنظمات غري احلكومية

الوزارة سألت مىت أصبحت : كياو ياوشالسيدة جو  - ٢٧
 كمــا ؛النــهوض بــاملرأة الــوزارة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص املعنيــة ب

. جــم مواردهــاأعربــت عــن فــضوهلا ملعرفــة طبيعــة مهامهــا وح 
 كيفيـة انتقـاء املنـدوبني       إيـضاح ينبغي للوفـد    أردفت قائلة إنه    و

املعنــيني باملــساواة بــني اجلنــسني وإيــضاح العالقــة القائمــة بــني   
الوزارة املعنية بتكافؤ الفرص واللجنة املـشتركة بـني الـوزارات        

 .املعنية باملساواة بني اجلنسني
ام معرفة املزيد عـن     وأضافت قائلة إنه من املثري لالهتم      - ٢٨

لمساواة بـني اجلنـسني، وال سـيما مـا إذا           لخطة العمل الوطنية    
 ومــن هــو املــسؤول عــن ؛كــان قــد مت حتديــد جمــاالت األولويــة

 . وما هي التدابري اليت اختذت لضمان التنفيذ؛رصد أعماهلا
ــررا    - ٢٩ ــاء املـــؤمتر الـــذي كـــان مقـ والحظـــت أخـــريا إلغـ

امـــسة والعـــشرين لالتفاقيـــة لالحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية اخل
، االهتمــاموالربوتوكــول االخيــاري وذلــك بــسبب عــدم تــوفر 

ا احلكومـة   هبـ فأعربت عن رغبتها يف معرفة الكيفية اليت قررت         
 .رفع الوعي باالتفاقية يف املستقبل

الحظت أن خطة العمل الوطنيـة      : وتيكولشالسيدة   - ٣٠
بعـد ثـالث    للمساواة بني اجلنسني قد نصت على إجراء تقيـيم          

، ٢٠٠٨ وأن هــذا التقيــيم قــد حــان موعــده يف عــام  ؛ســنوات
حسب حساباهتا، وأنه مما يثري اهتمامها معرفة ما إذا كـان قـد             

كما طلبت مـن الوفـد تقـدمي املزيـد مـن التفاصـيل              . تقرر ذلك 
 .بشأن املؤشرات املذكورة يف عرضه

 البيانـات   توأعربت عن فضوهلا يف معرفة ما إذا كانـ         - ٣١
زعــة علــى أســاس نــوع اجلــنس قــد مجعتــها الــوزارة املعنيــة   املو

بتكافؤ الفرص، أو الـدائرة املركزيـة لالحـصاءات والدراسـات       
ــصادية  هــو اجلــواب وإذا كــان . مهــاا أو كلت؛(STATEC)االقت

تنــسيق بــني المــا يــثري اهتمامهــا معرفــة كيفيــة  ، فم“كلتامهــا”
 .جهودمها

جنــة املــشتركة اللأدوار كمــا ينبغــي للوفــد أن يوضــح  - ٣٢
بــني الــوزارات املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني والــوزارة املعنيــة  
بتكــافؤ الفــرص واجمللــس الــوطين للمــرأة يف لكــسمبورغ، وأن  
يقــدم مزيــدا مــن املعلومــات عــن وحــدات الــشؤون اجلنــسانية  

 .٢٠٠٥املنشأة يف عام 
وأعربت أخـريا عـن رغبتـها يف معرفـة اهليئـة املـسؤولة               - ٣٣

 . شكاوى املرأةعن تلقي
قالــت إنــه ينبغــي تقــدمي  : الــسيدة تفــاريس دا ســيلفا - ٣٤

وإنه مما يثري االهتمـام     . معلومات إضافية عن النساء املهاجرات    
ــة       ــل الوطنيـ ــة العمـ ــة يف خطـ ــذه الفئـ ــة إدراج هـ ــة كيفيـ معرفـ

 .لمساواة بني اجلنسنيل
قالـت إن أصـعب     ): لكـسمبورغ  (السيدة جـاكوبس   - ٣٥

ومــة هــي تغــيري املواقــف، مبــا يف ذلــك      مهمــة تواجههــا احلك 
 مـن  ١١فقـد ُنفـذت املـادة    . مواقف املرأة، إزاء أدوار اجلنسني  

. الدستور إثر املطالعة الثانية وهي تشمل مجيع أشـكال التمييـز          



CEDAW/C/SR.822  
 

08-23327 7 
 

ــضائي        ــسلك الق ــة لل ــدريب املقدم ــربامج الت ــق ب ــا يتعل ــا فيم أم
 واملتعلقــة باالتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري، فاحلاجــة تــدعو
إىل القيام مبزيد من العمل لضمان قيام السلك القـضائي بـدور            

ويف أعقـاب   . رائد يف الدفاع عن القيم الـيت وضـعتها االتفاقيـة          
، أُنشئت الوزارة املعنية بتكـافؤ      ٢٠٠٤تعديل احلكومة يف عام     

الفـــرص ويـــوحي امسهـــا بفكـــرة أن دور الـــوزارة هـــو تعزيـــز   
الـسيدة جـاكوبس    ودعت  . املساواة، وليس فقط حقوق املرأة    

الحظة عمل خطـة العمـل      ملاللجنة إىل القدوم إىل لكسمبورغ      
ــة  ــيت تُ  لالوطنيـ ــسني، الـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــع  لمـ ــى مجيـ ــق علـ طبـ
 .الوزارات

ــد     - ٣٦ ــوات لتحـــسني الرصـ ــة خطـ ــذت احلكومـ ــد اختـ فقـ
 ومبوجب القانون املتعلق بـالعنف املـرتيل، ُيطلـب مـن            .والتقييم

ــسلك القــضائي تــسجيل ســ   ــشرطة وال ــد  ال ن الــضحايا، وحتدي
 .مرتكيب العنف، وذكر تواتره

ــضع أي     - ٣٧ ــة مل تــ ــة إن احلكومــ ــافت قائلــ ــام وأضــ نظــ
حصص من أجل النساء، ولـو أن بعـض األحـزاب الـسياسية             لل

. تنص على أن يكـون ثلـث املرشـحني علـى األقـل مـن النـساء                
أما يف سوق العمل، فلم يوافق أربـاب العمـل والنقابـات علـى              

 .حصصوضع نظام لل
ــساء    - ٣٨ ــدا بالنـــسبة للنـ ــام جـ ــاعي هـ واإلنـــدماج االجتمـ

ــا إىل     ــصل تقريب ــسبة املهــاجرين ت ــالنظر إىل أن ن املهــاجرات، ب
وألغـــراض اإلنـــدماج، مـــن املفيـــد .  باملائـــة مـــن الـــسكان٤٠

ــد    ــع أحنــاء البل ــسكان املهــاجرين يف مجي ــشار ال واختتمــت . انت
ماج كالمهــا قائلــة إن احلكومــة تبــذل كــل جهــد لتعزيــز اإلنــد

هنا استهدفت الفئات   إاالجتماعي على مستوى اجملتمع احمللي و     
 . الضعيفة

ــسيدة  - ٣٩ قالــت إن املــساواة  ): لكــسمبورغ (زوهلــاميمال
بني اجلنـسني مـضمونة عـن طريـق تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف              

ــز العمـــل   ــة التـــصحيحي؛مجيـــع الـــسياسات وتعزيـ  وإن اللجنـ

اواة بــني اجلنــسني تــضم املــشتركة بــني الــوزارت واملعنيــة باملــس
 هـي و. ن كل وزارة وجتتمع مرة كل سنة علـى األقـل          عممثلني  

تتمتع بعالقات وثيقة مـع الـوزارة املعنيـة بالتكـافؤ يف الفـرص،              
لمـساواة بـني    لوتقدم خطة العمـل الوطنيـة       . حيث مقر أمانتها  

. األهــداف املــشتركة لكــل وزارة) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(اجلنــسني 
الـوزارات مؤشـراهتا اخلاصـة      وضـعت   وباالضافة إىل هذا، فقد     

هبا وسيتم تقييمها على أساس جمموعيت األهـداف كلتيهمـا يف           
ــة دورة الــثالث  ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول  وذلــك يف هناي

ــنوات ــن     . سـ ــة مـ ــعت جمموعـ ــيم، ُوضـ ــذا التقيـ ــراض هـ وألغـ
ــانون األول  ــرات يف كــ ــسمرب /املؤشــ ــد٢٠٠٦ِّديــ لت يف  وُعــ

ــانون األول ــسمرب /كــ ــيزو؛٢٠٠٧ديــ ــة   وســ ــد اللجنــ د الوفــ
واهلدف مـن املؤشـرات هـو ضـمان         . باملؤشرات بشكل خطي  

نـــهاج عمـــل مل جمـــاال ١٢  الــــاتـــساق اآلليـــات احلكوميـــة مـــع
بيجني، واستراتيجية لشبونة للتجديد االقتصادي واالجتمـاعي       

 .والبيئي، واألهداف اإلمنائية لأللفية
قالت إن احلكومـة    ): لكسمبورغ (السيدة جاكوبس  - ٤٠

رت مباحثات مع املنظمات غري احلكومية خـالل إعـداد          قد أج 
التقريـر الــدوري اخلــامس وإنــه لــيس مــن الواضــح ســبب عــدم  

 .حتضري تلك املنظمات تقريرا موازيا
 موازيـة قالت إن اللجنة ستقدر تلقي تقارير       : الرئيسة - ٤١

يف املــستقبل بقــصد احلــصول علــى منظــور آخــر بــشأن تنفيــذ   
 .االتفاقية

سألت عما إذا كـان هنـاك       :  شلينغ –شوب  السيدة   - ٤٢
دورات دراسية إلزامية تتعلق بالقـانون الـدويل وقـانون حقـوق            

أردفـت  و. القـانون اجلامعيـة يف    درجات  الـ اإلنسان كجزء مـن     
لمــساواة بــني لقائلــة إنــه يف حــني تركــز خطــة العمــل الوطنيــة  

 للرجال والنساء، فإنه مـن      كافئةاجلنسني على توفري الفرص املت    
 تركــز علــى التمييــز ضــد املــرأة ةهــم اإلشــارة إىل أن االتفاقيــامل

وهذا يتوقع من احلكومة أن تعاجل العوامل اهليكليـة الـيت تـدعم             
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وسيكون مـن املـثري لالهتمـام معرفـة املزيـد عـن نتـائج               . التمييز
 املتخــــذ يف القطــــاع اخلــــاص، وكيفيــــة التــــصحيحيالعمــــل 

ــشركات العمــل    ــا إذا التــصحيحياســتخدام الكــثري مــن ال  وم
كان قـد أنـشئت وحـدة ضـمن وزارة العمـل مـن أجـل رصـد                  

 .التقدم احملرز
أشــارت إىل الــصعوبات املــصادفة يف   : الــسيدة جــرب  - ٤٣

تغــيري القوالــب النمطيــة فقالــت إن النــسبة املئويــة للنــساء يف       
املناصب الرئيسية مل تزدد، وإهنا مهتمة بوجه خاص يف معرفـة            

ــساء   ــشأن   كمــا ي. عــدد القــضاة مــن الن نبغــي تقــدمي إيــضاح ب
اخلطط ملعاجلـة مـشكلة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية، الـيت هـي               

وبـــالنظر إىل النـــسبة املئويـــة . عامـــل يـــسهم يف العنـــف املـــرتيل
لمهـاجرين يف لكـسمبورغ، فإنـه سـيكون مـن املفيـد             لاملرتفعة  

ــدماج      ــز اإلن ــد عــن اخلطــوات املتخــذة لتعزي ــة املزي ــضا معرف أي
 .االجتماعي

ــ - ٤٤ قالــت إنــه مــن املهــم النظــر يف مــسألة   : سيدة شــنال
 وإنـه  ؛القوالب النمطيـة اجلنـسانية مـن منظـور الوحـدة العائليـة          

سيكون مـن املـثري لالهتمـام معرفـة مـا إذا كانـت قـد أجريـت                  
أي دراسات استقـصائية بـشأن الوقـت الـذي يقـضيه كـل مـن           

 .الزوج والزوجـة يف رعايـة األطفـال والقيـام باألعمـال املرتليـة             
قـدم أي   ذا كانت تُ  إفيما يتعلق بالعنف املرتيل، عما       ،  سألتو

ــذين يُ    ــألزواج ال ــشورة ل ــسدى أي م ــن  معاجلــة أو ت ــون ع جل
 املتعلــق ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٨البيــت العــائلي وفقــا لقــانون 

ــد أجــرت دراســة      ــة ق ــا إذا كانــت احلكوم ــالعنف املــرتيل وم ب
ت قائلـة  وأردفـ . استقصائية لتقييم مـستوى الـنقص يف اإلبـالغ      

ينبغــي تقــدمي معلومــات إضــافية بــشأن اإلجــراءات املتعلقــة إنــه 
 .باإلبالغ عن االغتصاب

قالــت إنــه ينبغــي للوفــد أن يقــدم     : ريــاميالــسيدة د - ٤٥
إيضاحا عن التدابري املتخذة ملعاجلة مشكلة اسـتخدام األطفـال          

الــصور اإلباحيــة علــى اســتغالل املــرأة يف يف الــصور اإلباحيــة و

 وإنه سيكون من املثري لالهتمام معرفة ما إذا كانت           ؛اإلنترنت
 -بإجراء دراسة لوضع صـورة اجتماعيـة      قد أوعزت   احلكومة  

اقتصادية لألطفال والنساء الذين يستغلوا هلـذا الغـرض، وعـدد           
الفتيــات املــستغالت باملقارنــة مــع الــصبيان املــستغلني، ومــا إذا 

ني عـن هـذه     جهود لتعقب األفـراد املـسؤول     أي  كان قد ُبذلت    
مــا إذا عكمــا ســألت . الــصور اإلباحيــة وإســداء املــشورة هلــم 

 مـن قـانون     ٣٧٤ أي فرد مبوجـب املـادة        مقاضاةكان قد متت    
 . املتعلقة مبواد الصور اإلباحيةالعقوبات

طلبــت إيــضاحا عمــا إذا كانــت  : رابيجــومآالــسيدة  - ٤٦
 سـنوات سـجن والغرامـة البالغـة         ثالثوى البالغة   العقوبة القص 

نطبقـان  ت يورو مبوجب القانون املتعلق بـالعنف املـرتيل       ١ ٠٠٠
تقـدمي  و ؛ واالغتـصاب   اخلطـأ؛  ، والقتـل  القتل العمد يف حاالت   

معلومـــات إضـــافية عـــن احلمايـــة املقدمـــة للنـــساء املهـــاجرات  
مبوجــب القــانون املتعلــق بــالعنف وعــامالت املــرتل املهــاجرات 

معرفة ما إذا كـان     وأردفت قائلة إنه سيكون من املفيد       . املرتيل
كمــا . احلــق يف احلمايــة اجملانيــة  لعــامالت املــرتل املهــاجرات   

أعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة املزيــد عــن خطــط احلكومــة        
ملكافحــــة االجتــــار بالنــــساء والفتيــــات ألغــــراض االســــتغالل 

 .اجلنسي
سـألت عـن التـدابري الـيت اختـذهتا          : السيدة شـوتيكول   - ٤٧

بــشأن لقــة مبــشاريع القــوانني   احلكومــة لنــشر املعلومــات املتع  
ينبغـــي إيـــضاح االجتـــار بالبـــشر وبروتوكـــول بـــالريمو؛ كمـــا  

خدمات الترمجة الشفوية املقدمة للنساء املهاجرات ملـساعدهتن     
وسـألت عمـا إذا كانـت احلكومـة         . على فهم تلـك املعلومـات     

قد أجـرت دراسـة استقـصائية عـن االجتـار بالبـشر تركـز علـى                 
ال بـد مـن تقـدمي معلومـات إضـافية           و. أاملشكلة يف بلدان املنش   

 اجلـنس مـن     بدافععن التشريعات الرامية إىل مكافحة السياحة       
 .قبل رعايا لكسمبورغ
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طلبت مزيـدا مـن املعلومـات عـن      : السيدة شوتيكول  - ٤٨
الرصد املنظم الذي تقـوم بـه احلكومـة للمـساواة بـني اجلنـسني            

ستخدم أن تـ  ح  اقتـر ا للجنـة    يتسىنوتعزيز الرجال والنساء كي     
 .الدول األخرى لكسمبورغ منوذجا

وتساءلت عما تستطيع احلكومة فعله لنشر معلومـات         - ٤٩
لريمو وعن مشروع القانون املتعلـق مبكافحـة        اعن بروتوكول ب  

، مبـا فيهـا     خلطـر شـديد   االجتار بالبشر، وذلك للفئات املعرضـة       
كما سيكون من املفيد معرفـة مـا إذا كانـت احلكومـة             . النساء

لعمـال املهـاجرين علـى احلـد مـن خطـر           امل مع بلدان منشأ     تع
ــشر و  ــا االجتــار بالب ــة   م إذا كانــت ختطــط إلجــراء دراســة مماثل

ــة    ــردود علـــى قائمـ ــذكورة يف الـ ــاء املـ ــة بالبغـ ــة املتعلقـ للدراسـ
وتساءلت أخريا عن كيفية تعامل القانون مع مـواطين         . املسائل

ــسياحة     ــذين يتورطــون يف ال ــدافع يف اخلــارجلكــسمبورغ ال  ب
 .اجلنس
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٥٠

إن اللجنة حتتاج غلى مزيد من اإلحصاءات بشأن العنف ضـد           
هتــتم بوجــه إهنــا شخــصيا  و؛املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل

ــة بــني الــضحايا و    الفــاعلني خــاص باملعلومــات املتــصلة بالعالق
ل شـركائهن أو شـركائهن      بَـ ِقتلن مـن    ُيقـ النساء اللـوايت    وبعدد  

وعنـــــدها تـــــستطيع احلكومـــــة أن حتلـــــل هـــــذه  . الـــــسابقني
اإلحصاءات بقصد معرفـة كيفيـة تقـاعس الـسلطات عـن منـع              

التنــــسيق بــــني الوكــــاالت حتــــسني أعمــــال العنــــف وكيفيــــة 
كمـا أعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة جـودة التعـاون               . املشتركة

 . مكتب املدعي العاموبنيبني وزارة الداخلية ووزارة العدل 
ــة،  و - ٥١ منــــذ اعتمــــاد الربوتوكــــول  قــــد نظــــرت اللجنــ

االختيــاري لالتفاقيــة، يف ثــالث حــاالت تنطــوي علــى عنــف   
 وقراراهتـا يف هـذه القـضايا ميكـن أن تكـون مرجعـا              ؛ضد املرأة 

وضـح  يلـشكاوى و  ابني للدول األعضاء كيفية معاجلة اللجنـة        ُي

سان وأن احلاجة تـدعو     أن العنف ضد املرأة ينتهك حقوق اإلن      
 . أكثر فعالية وقائيةإىل اختاذ تدابري

قالــت إهنــا توافــق ): لكــسمبورغ (الــسيدة جــاكوبس - ٥٢
 . على أن حتسني تدريب احملامني له ما يربره

فكال الشركات الكبرية والـشركات الـصغرية تـشترك          - ٥٣
 ؛ الــيت اختــذها القطــاع اخلــاص   التــصحيحييف تــدابري العمــل  

د من هذا النـوع كـاف بالنـسبة للـشركة لـدخوهلا             وتدبري وحي 
ومـــن مث ُتبـــذل اجلهـــود لتوضـــيح ضـــرورة فعـــل . يف الربنـــامج

ــوظفني و      ــع امل ــد اجتماعــات م ــي عق ــا ينبغ ــد، كم ــدتاملزي  زوي
التــدريب بغيــة ترقيتــهن وتــوظيفهن يف مناصــب أعلــى بالنــساء 
إذ ال يكفي بالنسبة للـشركة أن تقـدم مرافـق لرعايـة             . مستوى

 بـــل ينبغـــي هلـــا أن تنـــشئ برناجمـــا حمـــددا ملـــساعدة  األطفـــال،
علــى إقامــة التــوازن بــني حيــاهتن العائليــة  لــديها ستخدمات املــ

ووزارة العمـــل مـــسؤولة عـــن رصـــد أثـــر التـــدابري  . والعمليـــة
 .املتخذة
ــوايت يواصــلن   و - ٥٤ ــات الل ــد ازداد عــدد الفتي التحــصيل ق

ل، ، ولكــن بــشكل رئيــسي يف ميــادين مثــل رعايــة الطفــالعــايل
ــضة   ــات منخفـ ــيم، حيـــث املرتبـ ــريض، والتعلـ ــل . والتمـ وتعمـ

احلكومة اآلن مع املنظمات غري احلكوميـة يف برنـامج يـتم عـن          
ــشركات، إدخــال       ــارات إىل ال ــام بزي ــن خــالل القي ــه، م طريق
الفتيــات والــصبيان يف ميــادين كــان فيهــا اجلــنس اآلخــر أكثــر   

 بقـول الـشبا   يف هنايـة هـذه العمليـة، ي       بيد أنه   . متثيال يف العادة  
يواصـلوا  ن  هـم لـ   ف التجربة مثرية،    ندوجيعادة أنه يف حني أهنم      

ــة   ــاة وظيفي ــم مل     حي ــسبب أهن ــا ب ــدي، ورمب ــل غــري تقلي يف حق
 .هتمايشاهدوا أي قدوة من جنسهم خالل زيار

وأضافت قائلة إن احلكومة تعمل على تغـيري القوالـب           - ٥٥
ر الـسادس  خالل الـشه ف. النمطية بشأن أدوار األمهات واآلباء    

مــن احلمــل، ُيبلــغ كــال الوالــدين بــالتغريات الــيت ســتطرأ علــى   
ــل       ــيت ســتعقب مــيالد الطف ــاة الــزوجني وال وتوضــح هلمــا  حي
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دخل برنــامج جديــد، مــن وســُي. حقــوق طفلــهما يف املــستقبل
 بالتعـــاون مـــع ٢٠٠٨فربايـــر /املقـــرر الـــشروع فيـــه يف شـــباط

ــاجرين يف بيــــوت    ــة، املهــ إحــــدى املنظمــــات غــــري احلكوميــ
 واهلـدف مـن     ؛مهاجرين آخرين بقصد تعزيـز الرضـاعة الثدييـة        

ذلــك هــو حتقيــق التغــيري مــع احتــرام ثقافــات فئــات املهــاجرين  
ومـن املهــم بالنــسبة  . بـدال مــن فــرض قـيم لكــسمبورغ علــيهم  

ا و من ثقافتهم أجنـز    األطفال العائالت املهاجرة أن يقابلوا شباب     
 الربنـامج  كـان جنـاح هـذا    و ؛دراساهتم ووجدوا وظائف جيـدة    

 . الكبري يف البلدجمتمع كيب فردينبالغا يف 
أما فيما يتعلـق باسـتغالل األطفـال جنـسيا عـن طريـق               - ٥٦

االنترنت، فينبغي أال يغيـب عـن األذهـان أن لكـسمبورغ بلـد              
ـــ  ــدا وأن ــغري جـ ــاول هصـ ــكانه  يف متنـ ــسي  سـ ــون الفرنـ التليفزيـ

وأن  ؛واألملاين والبلجيكي ومواقـع الـشبكة هبـذه اللغـات أيـضا          
وكـان  . تعتمد على التوجيهات األوروبية هبذا الشأن     احلكومة  

طفـال  األهناك بعض اإلدانات يف قضايا تنطوي على اسـتغالل     
وليس لدى الـشرطة قـضايا      . يف الصور اإلباحية على االنترنت    

شخــصيا ، لكنــها  يف البغــاءمــسجلة بــشأن قاصــرين متــورطني 
ن علــــى إلدمــــااتعتقــــد أن هــــذه املــــشكلة موجــــودة نتيجــــة 

 .املخدرات بني الشباب
وأضافت قائلة إن النساء املهاجرات وغـري املهـاجرات       - ٥٧

ــة مـــن العنـــف،    ــا يتعلـــق باحلمايـ ــا فيمـ يتمـــتعن بـــاحلقوق ذاهتـ
ــى مــأوى      ــضحايا، واحلــصول عل ــة الــصحية لل ويــتم . والرعاي

القيــام حبمــالت مكافحــة االجتــار بالبــشر بالتعــاون مــع الــدول  
بب أن البلد صغري، مـن الـضروري        وبس. اجملاورة للكسمبورغ 

أن يكون يف وسع النـساء الراغبـات يف اإلدالء بالـشهادة ضـد               
املعتدين الدخول يف بـرامج حلمايـة الـشهود يف اخلـارج بقـصد              

ومما يعقـد املـشكلة أن العـاملني يف االجتـار           . النجاة من االنتقام  
 بيــد أن ؛بالبــشر غالبــا مــا يــصادرون جــوازات ســفر الــضحايا 

ــاون يف هــذه    حكومــات  ــى اســتعداد للتع ــدان األخــرى عل البل
ــضايا ــب    . الق ــة، إىل جان ــل احلكوم ــا تعم ــاورة  كم ــدول اجمل ال

واملنظمـــات غــــري احلكوميـــة، مــــع بلـــدان أفريقيــــا واالحتــــاد    
 إبــالغ النــساء بأخطــار االجتــار بالبــشر  علــىالــسوفيايت ســابقا 

خـــدعن بوعـــود احلـــصول علـــى وظـــائف مرحبـــة يف  يُُكـــي ال 
 املنـاطق الـيت يتواجـد فيهـا األجانـب بتركيـز             يفو. لكسمبورغ

املترمجــون الفوريــون يف خمــافر الــشرطة مــن أجــل  يتــوفر عــال، 
 . بالعنف ضد املرأةة املتعلقاتإبالغ النساء بالتشريع

قالـت إهنـا قـد تلقـت        ): لكـسمبورغ  (السيدة كاليـن   - ٥٨
، ٢٠٠٧ففي عـام    : إحصاءات جديدة من شرطة لكسمبورغ    

 لحـشمة، ل نتـهاك إ حالة ١٢ اغتصاب، و    حالة ٢٧كان هناك   
 . بقصد اإلغواء حاالت تعري٦و 
وأضافت قائلة إنه بعد اعتماد القانون املتعلـق بـالعنف           - ٥٩

املــرتيل خبمــس ســنوات، بــدأ الــسكان بوجــه عــام يــشعرون        
البيـت العـائلي ملـدة    جالء الفاعلني عـن   فالقانون ُيجيز إ  . بآثاره
كمـا  . ثة أشهر كحـد أقـصى      ثال حىت يوما، قابلة للتجديد     ١٢

ــى       ــار ونــص عل ــشددة بعــني االعتب ــانون الظــروف امل أخــذ الق
ويف .  القتــل العمــدعقوبــات أكثــر شــدة يف حــاالت كجــرائم 

أربـع  وانطـوت    حالـة    ٤٣١، تدخلت الـشرطة يف      ٢٠٠٧عام  
 وجتـري مقاضـاة     القتل العمد؛  حاالت عنف مرتيل على جرائم    

را إىل مكتب املـدعي     وإثر تدخل الشرطة، ترفع تقري    . الفاعلني
 ؛ن البيـت  عـ  الفاعـل    جـالء العام الذي يقرر ما إذا كان يـتعني إ        

وعمليات اإلجالء هذه أكثـر فاعليـة مـن أوامـر مـنح احلمايـة،               
 .اليت يستغرق إصدارها وقتا ولذا فهي نادرا ما ُتطلب

وزارة العــدل، والــشرطة، ومكتــب كــل مــن تعــاون يو - ٦٠
ــري احل    ــات غ ــام، واملنظم ــدعي الع ــةامل ــال يف  ،كومي ــشكل فع  ب

ــة ملكافحــة العنــف املــرتيل   ــشكاوى املقدمــة ضــد   ؛حماول ــا ال  أم
ــل عــن      ــذه احلــاالت فهــي تق ــشرطة يف ه ــة٢ال ــدم .  باملائ وتق

بـشأن هـذه املـسائل لوقـت طويـل          للـشرطة   احلكومة التـدريب    
تدريب القضاة واألطبـاء،    هو  األكثر صعوبة   و ة؛والنتائج حسن 

وتتأهـب حاليـا    . الـسبيل  هـذا    بيد أنـه ُتبـذل جهـود جديـدة يف         
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.  اإلجهـاد الالحقـة بالـصدمة    متالزمـة السلطات املعنيـة ملعاجلـة      
وتعطي الشرطة الضحايا أرقام هواتـف خـدمات املـساعدة مبـا            
فيها اخلدمات اليت تـستهدف أطفـال املـسيئني والنـساء اللـوايت             

 اليت تقوم يف وقت الحق باالتصال بالـضحايا         ،تعرضن لإلجتار 
 .مباشرة
وأضافت قائلة إن احلكومة قد تعاقدت مـع منظمـات           - ٦١

وغالبـا  . مبا فيها املالجئ   ،للضحاياغري حكومية لتقدمي الرعاية     
ــا  ــرريمـ ــسن  قـ ــدمات يف الـ ــساء املتقـ ــن إىل   النـ ــرك أزواجهـ  تـ

 صـغر أمـا النـساء األ     ؛، بعـد سـنوات مـن سـوء املعاملـة          املالجئ
زمـات  جنحن إىل اسـتخدام هـذه املالجـئ يف أوقـات األ           يسنا ف 
ــط ــادة ولــيس       و ؛فق ــصلون بالــشرطة ع ــم الــذين يت اجلــريان ه

وسيتضمن التقرير التايل إحصاءات بـشأن عـدد        . الضحية ذاهتا 
 .الضحايا اللوايت رجعن إىل املسيئني إليهن

ــع إحــدى املنظمــات غــري       - ٦٢ ــة م ــدت احلكوم ــا تعاق كم
كمـا   ؛ برنـامج معاجلـة للمـسيئني مـن الـذكور          قدمياحلكومية لت 
ويطلـب  . رطة كتيبات إعالمية عند قيامهـا بالتـدخل       توزع الش 

 عنف ضـد املـرأة حـضور        بإرتكاب أعمال من الرجال املدانني    
ــا للمــسيئني وذلــك خــالل فتــرة   ٣٦  ١٢متتــد  اجتماعــا مجاعي
 .شهرا
ــسيدة شــوب   - ٦٣ ــيلنغ–ال ــت   :  ش ــا إذا كان ســألت عم

احلكومة حتتفظ بإحصاءات بشأن أثر برناجمهـا املتعلـق بالعمـل           
 . وما هي اهليئة املسؤولة عن رصد فعاليتهحيحيالتص
الـــسلك اهتمـــام أفـــراد الحظـــت أن : الـــسيدة بـــاتن - ٦٤

 وذلك استنادا إىل الوفد، وتـساءلت       ،ضئيلباالتفاقية  القضائي  
ــشريعات ذات      ــشأن الت ــدريب ب ــدهم بالت ــه لتزوي ــتم فعل عمــا ي

 .الصلة
قالـــت إن تقريـــر   :  زرداين–الـــسيدة بلمحجـــوب   - ٦٥

 ميكـن أن يكـون قـدوة للـدول األطـراف األخـرى           لكسمبورغ
بيد أهنا تشاطر القلق الذي أعرب عنه املتحـدثون         . يف االتفاقية 

الـــسابقون واقترحـــت إدراج التعلـــيم بـــشأن املـــسائل املتـــصلة  
بــالعنف ضــد املــرأة يف املنــاهج الدراســية مــن أجــل القـــضاة        

 .واحملامني
ا علــى أشــارت إىل أهنــا مل تتلــق جوابــ : الــسيدة شــن - ٦٦

ســؤاهلا بــشأن كيفيــة قــسمة املــسؤوليات العائليــة بــني األزواج 
 .والزوجات

جـر أي   فاستنادا إىل الـردود علـى قائمـة املـسائل، مل تُ            - ٦٧
 بـشأن العنـف     ية الـسكان  ةقاعدالدراسة استقصائية على أساس     

ــرأة ــد املـ ــوأوصـــت . ضـ ــة  بـ ــذه الدراسـ ــة هبـ ــوم احلكومـ أن تقـ
 وجـود نقـص يف اإلبـالغ        االستقصائية بقصد التأكد مـن عـدم      

 .عن حاالت العنف ضد املرأة
قالـت إهنـا سـتنقل      ): لكـسمبورغ  (السيدة جاكوبس  - ٦٨

التــدريب إدراج  الــداعي إىل حإىل الــسلطات املختــصة االقتــرا 
يف جمال االتفاقية وحقوق املرأة يف املنـاهج الدراسـية مـن أجـل             

 .أفراد السلك القضائي
ك مـن إحـصاءات بـشأن     وأضافت قائلـة إنـه لـيس هنـا         - ٦٩

 وإنـه مـن الواضـح       ؛عدد حاالت العنف املرتيل غري املُبلغ عنـها       
 .القيام باملزيدضرورة 

 الفـرص   يفوأردفت قائلـة إن الـوزارة املعنيـة بالتكـافؤ            - ٧٠
ســتكون مــسرورة مبــشاطرة خــربات لكــسمبورغ مــع الــدول    

 .األطراف األخرى أو مع أعضاء اللجنة
لت إن الوزارة املعنيـة بالتكـافؤ يف   قا: السيدة موهلاميز  - ٧١

الفرص كانت تدعم يف املاضي اجلهود املبذولة لتعزيـز التوفيـق           
تقــدمي التــدريب اإلداري وبــني احليــاة العائليــة واحليــاة العمليــة  

رغـــم اســـتفادة األفـــراد الـــذين و. للمـــستخدمات مـــن النـــساء
اشــتركوا يف تلـــك الــربامج مـــن هــذه املبـــادرات، فقــد كـــان     

ضئيال يف عقليـة الـشركات املعنيـة بوجـه عـام ولـذلك              تأثريهم  
 .ائي ضئيالصكان أثرهم اإلح
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ــوزارة املتعلقــة    - ٧٢ وأضــافت قائلــة إنــه مبوجــب مبــادرة ال
يتعني على كل شـركة      يف القطاع اخلاص،     التصحيحيبالعمل  

ر واملــساواة وأن تــسعى إىل ضــمان املــساواة يف األجــمــشتركة 
ها مــــن الــــذكور واإلنــــاث، يف املعاملــــة بالنــــسبة ملــــستخدمي

 النساء علـى الوصـول إىل مناصـب اختـاذ القـرارات،             مساعدةو
 يف ن كــي يــوازن بــني مــسؤولياهتاتوإجيــاد الظــروف للموظفــ
مــن مــصلحة الــشركات االشــتراك ف. البيـت ويف مكــان العمــل 

 ويف  ؛يف هذا الربنـامج االختيـاري ألنـه حيـسن صـورة الـشركة             
صدر الـوزارة   لسابقة الذكر، تُ  حال استيفاء الشركات املعايري ا    

ويف هنايــة تلــك . هلــا شــهادة ملــدة ســنتني بأهنــا شــركة منوذجيــة
حــرز مزيــد مــن أُ املــدة، يعــاد تقييمهــا لتقريــر مــا إذا كــان قــد 

نقــل ، كيــف مت حتقيقــه كــي يتــسىن ه ويف حــال حدوثــ،التقــدم
 .أفضل املمارسات إىل شركات أخرى

كات ضــئيلة العمــل أن شــرشــؤون وقــد أبلغــت إدارة  - ٧٣
 تستغل احلوافز املتعلقة بعقود التمرين الوظيفي من أجـل          العدد

 ه النـاقص متثيلـ  نياجلنـس أحد التعاقد مع األشخاص املنتمني إىل   
 وأنه ينبغي بذل املزيد مـن       ؛يف صناعة راعي الربنامج أو ميدانه     

يــات صــندوق العمــل اجلهــود إلبــالغ أربــاب العمــل مببــالغ ردِّ
 .طلب بشأهنااليت ميكنهم تقدمي 

 ٩ حىت ٧املواد من 
أعربــت عــن قلقهــا ألن : الــسيدة تفــاريس دا ســيلفا - ٧٤

رغـم  جـدا   عدد النساء يف مناصب الرتب العليا ال يزال ضئيال          
سـواء املنتخبـات    وذلـك   مبادرات احلكومة اليت تستحق الثناء،      

 املعينـــات، علـــى املـــستوى الـــوطين وعلـــى مـــستوى  ممنـــهن أ
احلـصص  نظـام   لة إن الوفد قد أفاد بـأن        وأردفت قائ . البلديات

طلبت معلومـات إضـافية بـشأن هـذه         و ؛ليس موضع نظر اآلن   
 .املشكلة وبشأن أي تدابري أخرى مقررة

ــة وتــساءلت أيــضا عــن   - ٧٥ العوامــل الــيت أدت إىل مــا هي
 الدبلوماسي، األمر الذي يبـدو      السلكاخنفاض عدد النساء يف     

ــادة   ــواردة يف ا(متعارضــا مــع اإلف ــر ١١٦لفقــرة ال  ) مــن التقري
القائلة بأن احلكومة عازمة على حتـسني متثيـل املـرأة يف هيئـات              

 .صنع القرار يف وزارة اخلارجية
أعربت عن مشاطرهتا هذه النـواحي      : اسبارغالسيدة   - ٧٦

املثرية للقلـق وطلبـت مـن الوفـد أن يقـدم التفاصـيل، إمـا علـى             
ــايل، فيمــا يتعلــق با   ــر الت ــساء يف املناصــب  الفــور أو يف التقري لن

اإلدارية الرفيعة املستوى وبشأن أسـباب الـنقص يف متثيلـهن يف            
ــه   . الــسلك الدبلوماســي وأردفــت قائلــة إهنــا، شخــصيا، ال تأب

 أو “املـــساواة” بـــل تفـــضل احلـــديث عـــن “حـــصة”كلمـــة ل
ــادل” ــا هــو واضــح     و. “التع ــة كم ــة ملتزم ــا دامــت احلكوم م

وجـود مقاومـة    مبعاجلة هذه املشكلة، فهي تتـساءل عـن سـبب           
كبرية هبذا الشكل الستخدام التدابري اخلاصـة املؤقتـة مـن أجـل        
زيادة عدد النساء يف مناصب صنع القرارات الـسياسية، مبـا يف    

ــث ميكــن      ــي حي ــستوى احملل ــى امل ــك عل ــساء أن  ذل ــضغط الن ل
 .حيدث فرقا فعليا يف املوقف

ــسيدة بلمحجــوب   - ٧٧ ــر،  :  زرداين–ال ــت إن التقري قال
بوجــه عــام، مل يقــدم معلومــات كافيــة عــن عــدد  رغــم تفوقــه 

يف والنساء يف خمتلف فروع السلك القضائي ونسبتهن املئوية،         
حــال وجــود نقــص يف متثيلــهن، عــن األســباب الــيت أدت إىل    

 .هذه احلالة
ــة أن لكــسمبورغ هــي      - ٧٨ ــت عــن ســرورها مبعرف وأعرب

  بـالتزام  وفـت إحدى الدول األطراف القليلـة يف االتفاقيـة الـيت           
 باملائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٧تخصيص  باجملتمع الدويل   

(GDP)     للمساعدة اإلمنائية الرمسية (ODA)كما كان ملـسامهة     ؛ 
احلكومــة يف بــرامج املــساواة بــني اجلنــسني يف العــامل الثالــث       

.  األثـر يف نفـسها     بلـغ التابعة لصندوق األمم املتحدة للـسكان أ      
ــال    ــصل ب ــا ستت ــة إهن وزارة بقــصد االســتفادة مــن  وأردفــت قائل

 .خربهتا
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أشـارت إىل أنـه إذا مـا اسـتمر عـدد            : السيدة نويباور  - ٧٩
النساء يف املناصب االنتخابية يف اإلزدياد باملعـدل احلـايل، فـإن            
حتقيق التعادل بني اجلنـسني يف املناصـب العامـة علـى املـستوى              

 عاما وسيستغرق أكثر من ذلـك بالنـسبة         ٣٥احمللي سيستغرق   
 فــال احلكومــة وال اللجنــة مرتاحتــان ملعــدل التقــدم      ؛ملــانللرب

املترتبــــة علــــى تزامــــات لاحلــــايل، الــــذي ال ينــــسجم مــــع اال 
ــة   ــب االتفاقيـ ــسمبورغ مبوجـ ــالفقرة . لكـ ــة  ٥٥فـ ــن الوثيقـ  مـ

ــة الطــــرف   ــية للدولــ  (HRI/CORE/1/Add.10/Rev.1)األساســ
، يعينـه الـدوق   نطقـة تنص على أن لكل منطقة إدارية مفوض م     

يف إطار السلطة املباشرة لوزير الداخلية، ووظيفتـه هـي           األكرب
أن يعمـــل كوســـيط رمســـي بـــني احلكومـــة املركزيـــة وإدارات  

 وتــساءلت عــن عــدد النــساء بــني مفوضــي   ؛اجملتمعــات احملليــة
 .املناطق
ــة   - ٨٠ ــات    إوأضــافت قائل ــد علمــت مــن قواعــد بيان ــا ق هن

مـة العليـا قـد      االحتاد األورويب أن النسبة املئوية للنـساء يف احملك        
ــن    ــد عـ ــا يزيـ ــة إىل ٤٠اخنفـــضت ممـ ــالل  ٢٠ باملائـ ــة خـ  باملائـ

وسـألت عـن الوكالـة املـسؤولة عـن          . السنوات القليلـة املاضـية    
رصد عدد النـساء يف مجيـع املؤسـسات الـسياسية والعامـة، مبـا               

ــدريس اجلامع  ــات الت ــا هيئ ــةفيه ــى احلاجــة إىل  ي ، وشــددت عل
ن مجيـع املـسائل   بيانات موزعـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس بـشأ          

التوصــية العامــة رقــم ب مــن االتفاقيــة و٨ و ٧املتــصلة باملــادتني 
 .احلياة السياسية والعامةبشأن املرأة يف  ٢٣
قالـت إن اجلهــود  ): لكـسمبورغ  (الـسيدة جـاكوبس   - ٨١

مــا برحــت ُتبــذل للعثــور علــى طــرق لتحــسني متثيــل املــرأة يف   
ــة ــزاب الـــسياسية لـــن توافـــق علـــى  ؛احلكومـ ــام  وإن األحـ  نظـ

ــها تبــــ   ــصص، لكنــ ــى   احلــ ــور علــ ــة للعثــ ــودا حقيقيــ ذل جهــ
ن التمويـــل متـــوفر إراغبـــات يف أن يكـــن مرشـــحات و نـــساء

 عامــا خلــت، ١٥ وهــذا حتــسن كــبري باملقارنــة بـــ –لتدريبــهن 
 اعــد إجنــازعنــدما كــان وضــع اســم إمــرأة واحــدة يف القائمــة يُ 

وال تـــزال هنـــاك صــعوبات، وخباصـــة علـــى املـــستوى  . اكــبري 

فنـساء كـثريات    . نـساء يف العثور على مرشـحات مـن ال       احمللي،  
ــائالت     ــائف والع ــن صــاحبات الوظ ــال م ــديهن  ي ــأن ل شعرن ب

 واملوقف ذاتـه هـو احملتمـل يف         للنشاط السياسي، الوقت الكايف   
ــة  فالرجــال أكثــر اســتعدادا للعمــل  : حــاالت األعمــال التجاري

ساعات إضافية وتلقي دورات تدريبية، ومن مث حيصلون علـى          
 .قية بشكل أسرعالتر
وأضــافت قائلــة إن االنتخــابني األخرييــن قــد أظهــرا       - ٨٢

 وإن ؛ باملائــة يف عــدد النــساء املنتخبــات   ١٠زيــادة مقــدارها  
ــوده      ــل جهـ ــسمبورغ سيواصـ ــرأة يف لكـ ــوطين للمـ ــس الـ اجمللـ

 وإنه من الواضح حـىت يف بلـدان         ؛لتشجيع املرأة على املشاركة   
ن أي أاجملــال اإلعجــاب، الــشمال، الــيت تــثري إجنازاهتــا يف هــذا 

تراخ يف اجلهود املبذولة يؤدي فـورا إىل هبـوط يف نـسبة متثيـل               
 .املرأة
أعــرب بعــض األعــضاء عــن قلقهــم بــشأن متثيــل  قــد و - ٨٣

ــ. املــرأة يف اخلدمــة املدنيــة ستخدمون علــى فالرجــال والنــساء ُي
قدم املساواة عن طريق نظـام االمتحـان، كمـا يوجـد نـساء يف               

د بـدأن   قـ وملا كـان الكـثري مـن الـشابات          . سيالسلك الدبلوما 
ــسمبورغ     ــة لكـ ــالل رئاسـ ــية خـ ــة الدبلوماسـ ــاهتن الوظيفيـ حيـ
ــة     ــزلن يف مناصــب متدني األخــرية لالحتــاد األورويب، فهــن ال ي

ويف احلقيقة، فـإن    . ، لكن هذا سيتغري يف السنوات املقبلة      الرتبة
ــة   منــصب  ــوزارة اخلارجي ــام ل ــشغلهاألمــني الع ــرأةت ــرة .  إم وم

ى، من الصعب بالنسبة للمرأة يف الـسلك الدبلوماسـي أن           أخر
 . توفق بني الوظيفة والعائلة

ــة إن  و - ٨٤ ــا قائلـ ــوفرة  اختتمـــت كالمهـ ــري متـ ــام غـ األرقـ
بالنـسبة لتمثيـل املـرأة يف النظــام القـانوين، بيـد أن عـدد النــساء       

 فلـيس   نـاطق أمـا مفوضـو امل    .  يف املائة  ٥٠بني القضاة يزيد عن     
ــم دور كـــبري ا  ــر اآلن يف مـــسألة إلغـــاء هـــذه     هلـ لـــشأن وُينظـ

 .املناصب
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أعلنــت عــن وجــود ): لكــسمبورغ (الــسيدة موهلــاميز - ٨٥
ــأ يف االحـــصاءات  ــة بخطـ ــااملتعلقـ ــة العليـ ــزال ؛احملكمـ  إذ ال يـ

 باملائـة وذلـك     ٤٣نصيب املـرأة بـني القـضاة يف احملكمـة العليـا             
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١اعتبارا من 
 ١٤  حىت١٠املواد من 

ــيمز - ٨٦ ــام األبـــوي  : الـــسيدة سـ ــيم النظـ الحظـــت أن قـ
ــضح    ال ــزال ســائدة، كمــا يت ــذين  ذلــك ت ــصبيان ال يف عــدد ال

خيتــارون دراســة املواضــيع العلميــة هــو أكــرب بكــثري مــن عــدد    
البنات، مما ينجم عنه فروق يف اخليارات الوظيفية ومـا يترتـب            

ــى ذلــك مــن   ــروقعل ــصاديف ــه ينبغــي  . ة اقت ــة إن  وأردفــت قائل
للكسمبورغ أن تعيد النظر يف سياساهتا بالنـسبة للوالـدين وأن           

ــا  ــساء، وخباصــة   مبتكــرةجتــد طرق  ملــساعدة كــال الرجــال والن
 باملائــة مــن  ٤٠وملــا كــان  . ماألمهــات، علــى تغــيري مــواقفه   

ــن        ــدان أخــرى، كــان م ــن بل ــم م ــال يف لكــسمبورغ ه األطف
 .األمهية مبكان إدخال املهاجرين يف االعتبار

ــيم اخلــاص   : يدة جــوالــس - ٨٧ ســألت عمــا إذا كــان التعل
.  يف مدارس خاصة أو يف برامج خاصة يف مدارس عاديـة           قدمي

كما أعربت عن رغبتها يف معرفة كيفية ضمان احلكومـة متتـع            
التعلــيم األطفــال املهــاجرين واألطفــال غــري املهــاجرين بفــرص  

 .ذاهتا وباجلودة ذاهتا
 لالهتمـام تلقـي     وأضافت قائلة إنـه سـيكون مـن املـثري          - ٨٨

خفـاق يف املدرسـة ومعـدالت املـنقطعني         إلأرقام مقارنة بشأن ا   
عن الدراسـة بالنـسبة للبنـات املهـاجرات ولبنـات لكـسمبورغ             
ومزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن الـــدعم املتـــاح لألطفـــال الـــذين   

ــصاعب  ــون امل ــد  . يواجه ــت مزي ــا طلب ــات أو  اكم ــن املعلوم  م
ــف م   ــيم مبختلـ ــن التعلـ ــصاءات عـ ــهاالحـ ــك  ، راحلـ ــا يف ذلـ مبـ

 .التدريب املهين
أعرب عن دهشته الرتفـاع النـسبة       : السيد فلينترمان  - ٨٩

املئوية للبنات األجنبيات يف صفوف التعلـيم اخلـاص ودوامهـن           

ــة   ــة األكادميي ــسبيا يف املــدارس الثانوي وســأل عــن  . املــنخفض ن
ــشجيع     ــيت تتخــذ لت ــدابري ال ــة الت ــاة األجنبي ــديها الفت ــى  ووال عل

 .  التعليم يف مدرسة ثانوية أكادمييةتلقيبالهتمام ا
ــان الكُتيـــب املدرســـ   - ٩٠ ــا إذا كـ ــساءل عمـ ــق يوتـ  املتعلـ

ــوفر  ــة مت ــة  اباالتفاقي ــة التقني ــضا يف املــدارس الثانوي وأعــرب .  أي
أيضا عن رغبته يف معرفة ما إذا كـان هنـاك أي بـرامج خاصـة                

 تــوفري احلــصول بقــصدتــستهدف الــشباب، وخباصــة الفتيــات، 
، مبـا يف ذلـك   العـائالت ورعايتـه  ات بشأن صـحة  على املعلوما 
 وذلـك   بـشأهنا،  تنظـيم األسـرة وإسـداء املـشورة          عنمعلومات  

 .  من االتفاقية)ح( ١٠وفقا للمادة 
رحبـت باملعلومـات املتعلقـة بالعمـل        : السيدة بيمنتـل   - ٩١

ــصغار      ــال ال ــسبة لألطف ــة بالن ــب النمطي ــى مكافحــة القوال . عل
منـهجيات مماثلـة فيمـا يتعلـق        تستخدم  وسألت عما إذا كانت     

ــديين   ــالتنوع اإلثــين والعرقــي واجلنــسي وال  بقــصد مكافحــة  ،ب
ــصرية  ــة األجانــب  العن ــيت هــي    وكراهي ــاس ال واخلــوف مــن الن

 .أسباب التمييز والتعصب والعنف
قالـت إن الفـروق     ): لكـسمبورغ  (السيدة جـاكوبس   - ٩٢

ظر فيمـا   بني النتائج التعليمية للفتيات والصبيان قد أدت إىل الن        
 بقــصد الــصبيانإذا كــان ينبغــي بــذل جهــود إضــافية ملــساعدة 

أمـا بالنـسبة لألطفـال املهـاجرين        . ضمان التوازن بني اجلنـسني    
ــوا     ــل أن يواجهـ ــذين حيتمـ ــال الـ ــإن األطفـ ــسمبورغ، فـ يف لكـ

عب هم األطفال الذين يصلون إىل البلـد يف سـن العاشـرة      اصم
 بــنفس الطريقــة يتعلمــونفاألطفــال األصــغر ســنا أمــا . أو يزيــد

اليت يتعلم هبا أطفـال لكـسمبورغ، لكـن األطفـال األكـرب سـنا               
وقـد اختـذت    . نا خمتلفـ  ثقافة خمتلفـة، ولغـة وتعلـيم      لديهم قبال   ف

بعــض املبــادرات لتحــسني املوقــف، مبــا فيهــا مرافــق لرعايــة        
األطفال من أجل األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني الثالثـة             

ــارج   ــشرة وذلـــك خـ ــة عـ ــي والثانيـ ــدوام املدرسـ ــاعات الـ . سـ
والتمويل متوفر على خمتلف املستويات، مما يتوقف على دخـل          
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وهذا هـام كطريقـة تـشرك الوالـدين بـدون اإلجهـاد             . الوالدين
لـذان  لفالوالـدان ا  . إىل النجـاح يف املدرسـة     الذي يرافق احلاجة    

 .حظهما من التعليم هم أكثر ارتياحا يف هذا اإلطارأقل 
ــة  - ٩٣ ــافت قائلـــ ــشباب   وأضـــ ــز للـــ ــد مراكـــ ــه يوجـــ   إنـــ

(maisons des jeunes)    ويـشترك يف  ؛ تقـدم بـرامج شـيقة جـدا 
هــذه املراكــز الكــثري مــن األطفــال املهــاجرين، بــالنظر إىل أهنــم 

ــة     ال ــشباب التقليديـ ــات الـ ــا يف بعـــض منظمـ ــشتركون غالبـ يـ
 قــوموتــصنع هــذه املراكــز أفالمــا وت. األخــرى يف لكــسمبورغ

ــف واملخــدرا   حب ــث ت، مــالت ضــد العن ــشترك الفتيــات  حي ت
ومـن املهـم التركيـز علـى جنـاح          . والصبيان علـى قـدم املـساواة      

أمــا . بعــض املهــاجرين الــشباب كقــدوة حيتــذي هبــا اآلخــرون 
املـــشاكل املنتـــشرة بـــني املهـــاجرين الـــشباب الـــيت تـــشاهد يف  
البلدان األوروبيـة األخـرى فهـي تتعلـق عـادة باجليـل الثـاين أو                

 .علقها باجليل األولاجليل الثالث أكثر من ت
 باملائـة مـن     ٨٥وتدل اإلحصاءات علـى أن أكثـر مـن           - ٩٤
الرقم احلايل رمبـا يـصل      أن  طعمون باإلرضاع الثديي و   ع يُ ضَّالُر

 . باملائة٩٠حوايل إىل 
ــوفري اخلــربة يف العمــل حلــوايل     - ٩٥ ــد لت ــاك نظــام جدي وهن
 ينقطعــون عــن املدرســة كــل ســنة دون  ، طالــب وطالبــة٣٠٠

مـل يف مؤسـسة     لعيـسمح هلـم با    و ، االمتحان النهائي  اجتيازهم
عامة أو خاصة ملدة تتراوح بني ثالثة أشهر وستة أشـهر حتـت             

وقــد شــجعت هــذه اخلــربة يف بعــض احلــاالت  . إشــراف معلــم
التالميذ على العودة إىل املدرسة وساعدهتم يف حاالت أخـرى          

 . العثور على عمليف
 املتعلقة باإلنـدماج    واختتمت كالمها قائلة إن املسائل     - ٩٦

ال بـد  إنـه  هامة جدا بالنظر إىل احلالة الدميوغرافيـة يف أوروبـا و       
من حلـها بقـصد دعـم الـتالحم االجتمـاعي وضـمان مـستقبل               

 .سلمي مزدهر لشعب لكسمبورغ

قالـت إن الكُتيـب املدرسـي املتعلـق      : السيدة موهلـاميز   - ٩٧
يـة ويـستعمل    باالتفاقية يوزع أيضا علـى املـدارس الثانويـة التقن         

 وإن األطفـــال األجانـــب حيـــصلون علـــى التعلـــيم ذاتـــه  ؛فيهـــا
 .كأطفال لكسمبورغ، وذلك يتوقف على قدراهتم

وأضافت قائلة إن هناك بعض املـشاريع الرائـدة املـثرية            - ٩٨
نشئت مدرسـة   وعلى سبيل املثال، فقد أُ    . لالهتمام جارية اآلن  

دارس الثانويـة  ثانوية جديدة من أجل األطفال الوافدين مـن املـ       
ــاجر      ــك امله ــا يف ذل ــا، مب ــة كلتيهم ــة والتقني ــري واألكادميي ن وغ

 حيـــث ُيرصـــد ؛املهـــاجرين، وكـــذلك التالميـــذ ذوي اإلعاقـــة
ومثــة مــشروع مماثــل يف  . تعلــيمهم كدراســة علميــة لإلنــدماج 

 باملائـة   ٧٠: ديـسمرب /املرحلة االبتدائية سيبدأ يف كـانون األول      
ــذ  ــة   ب١٠ مــن األجانــب و  همــن تالمي ــة مــن ذوي اإلعاق . املائ

ومثــة قــانون جديــد . ضطلع بأحبــاث ملتابعــة هــذه املــشاريعوسُيــ
قيــد اإلعــداد بــشأن التعلــيم األساســي يتــضمن مبــدأ االحتــرام   
للمـــساواة بـــني الـــصبيان والبنـــات يف مجيـــع مراحـــل التعلـــيم، 

ــسني      ــني اجلن ــة للمــساواة ب ــن اخلطــة الوطني ــك كجــزء م . وذل
جلديد أيضا آثار بالنسبة لتـدريب      وسيترتب على هذا القانون ا    

 .املعلمني
طلبت مزيدا من املعلومات عن النتـائج       : السيدة باتن  - ٩٩

الرئيــــسية للدراســــة الــــيت اضــــطلعت هبــــا الــــدائرة املركزيــــة   
لإلحــصاءات والدراســات االقتــصادية بــشأن التمييــز يف ســوق 

 .العمل وبشأن أية إجراءات تتوخاها احلكومة ملعاجلة التمييز
ــة أخـــرى قـــد وجـــدت أن   ردفـــتوأ - ١٠٠ ــة إن دراسـ  قائلـ

ــضمان املــساواة يف     ــسبة ل ــر بالن ــة األث ــة قليل االتفاقــات اجلماعي
وســألت عــن التــدابري الــيت قــررت احلكومــة اختاذهــا   . األجــور

ــيجرى     ــان سـ ــا إذا كـ ــور ومـ ــة يف األجـ ــرة القائمـ ــة الثغـ ملعاجلـ
اسـتعراض للقطاعــات الـيت تــسود فيهـا املــرأة أو إعـادة صــياغة     

 .ياكل األجور يف تلك القطاعاتهل
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 املرتفعــةعمــا إذا كانــت النــسبة املئويــة أيــضا وســألت  - ١٠١
 هـي نتيجـة اختيـار املـرأة احلـر،           بعـض الوقـت    لللمرأة يف العم  

 لــه أثــر علــى االحتمــاالت عــض الوقــتبــالنظر إىل أن العمــل ب
كمــا ســألت عــن التــدابري  . املتعلقــة باملرتــب واحليــاة الوظيفيــة 

تعزيـــز الوظـــائف الطويلـــة األمـــد والعاليـــة اجلـــودة  املوجـــودة ل
 احلـق   بعض الوقـت  لعـامالت بـ   لمـا إذا كـان      عللمـرأة و  بالنسبة  

ــل أن يكــون يف وســع      ــهن قب ــادة ســاعات عمل ــانوين يف زي الق
 .اإلدارة أن ختتار استخدام موظفني إضافيني

وأضافت قائلة إنه سيكون مـن املـثري لالهتمـام معرفـة             - ١٠٢
فئـات  أن  أي دراسـات تعتـرب      أجريت مـؤخرا    قد  ما إذا كانت    

 مـن أشـكال متييـز متعـددة، مبـا فـيهن النـساء              يعـانني من النساء   
ذوات اإلعاقـــة، والنـــساء املتقـــدمات يف الـــسن، والنـــساء مـــن 

وتساءلت أيضا عما إذا كانت احلكومـة قـد         . الرعايا األجانب 
عاجلــت مــسألة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية يف إطــار ســوق       

 .العمل
أشــارت إىل أن مــسألة  : لينغي شــ–الــسيدة شــوب   - ١٠٣

املـــساواة يف األجـــور مـــا برحـــت يف جـــدول أعمـــال االحتـــاد  
مـــا إذا كـــان عوتـــساءلت . األورويب طـــوال ســـنوات عديـــدة

ــران ــه /قــانون حزي ــاألجر   ٢٠٠٤يوني  يتــضمن حكمــا يتعلــق ب
وأردفت قائلـة إنـه     . املتساوي مقابل العمل املتساوي يف القيمة     

ــان ا ــا إذا كانـــت    إذا كـ ــا أن تعـــرف مـ ــذلك، يهمهـ ــال كـ حلـ
لكسمبورغ قد اسـتفادت مـن أُطـر العمـل التحليليـة املوجـودة         

عمــل املــرأة ف. لــدى الواليــات املتحــدة والبلــدان االســكندنافية 
نــتقص مــن قيمتــه بــسبب القوالــب النمطيــة الطويلــة  غالبــا مــا ُي

 .اخلطوة األوىل حنو معاجلة هذه املسألة وه والتحليل ،األمد
وســألت عمــا إذا كــان مبــدأ األجــر املتــساوي مقابــل   - ١٠٤

العمـــل املتـــساوي يف القيمـــة يتجلـــى يف ترتيبـــات املـــساومة      
 )د( ١ والفقــرة ٢ مــن املــادة )ـهــ(فــالفقرة الفرعيــة . اجلماعيــة

 حتددان بوضوح التزامـات حكومـة لكـسمبورغ         ١١املادة  من  
 .إزاء الشركاء االجتماعيني

ــال   - ١٠٥ ــا يتعلـــق بـ ــر، طلبـــت   ٢١٦فقرة وفيمـ  مـــن التقريـ
ــني    ــز ب ــضاحا عــن التميي ــزام بالوســائل ”إي ــزام ”  و“االلت االلت

 وذلـك مـن حيـث التـزام احلكومـة باحلـد مـن الثغـرة                 “بالنتائج
كما طلبت معلومات عن خطط احلكومـة       . القائمة يف األجور  

االلتــزام ” وعــن موعــد االنتقــال مــن  “االلتــزام بالنتــائج”إزاء 
 .“اللتزام بالنتائجا” إىل “بالوسائل
 .٠٠/١٣وُرفعت اجللسة يف الساعة  

 


