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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 فرنسا  
 

ــر ال  ــدورة   نظــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــدوري ا ايف فريــ ــر الــ ــسادسلتقريــ ــسا  للــ فرنــ
)CEDAW/C/FRA/6.( 
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  
ويـشري التقريـر    ). ح( و) ج( ٢-١٤ما زالت لفرنسا حتفظات على املادتني الفرعيتني         - ١

. “مل يعــد ســاري املفعــول.. ١٤مــن املــادة ) ح (٢الــتحفظ املعــرب عنــه بــشأن الفقــرة ”إىل أن 
ــان ا ــتحفظ   ُيرجـــى تبيـ ــع الـ ــد رفـ ــتم بعـ ــه مل يـ ــتحفظ علـــى . لـــسبب الـــذي مـــن أجلـ ــا الـ  وأمـ

 .، فريجى تقدمي ما استجد من خطوات هتدف إىل رفعه)ز( ١-١٦ املادة
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف أي مـن       جرى االستناد إىل    هل   - ٢

ــة،    ــةإذا والقــضايا املعروضــة أمــام احملــاكم احمللي ــنعم، كانــت اإلجاب فمــا هــي تلــك القــضايا؟   ب
باإلضافة إىل ذلك، يرجى حتديد مـا أُجنـز لنـشر الـوعي باالتفاقيـة يف أوسـاط القـضاة واملـدعني                      

 .العامني واحملامني الفرنسيني
ورد يف التقرير أن للهيئة العليـا ملكافحـة التمييـز وتـشجيع املـساواة سـلطة التحقيـق يف                     - ٣

بعـدد وطبيعـة    بيـان مفـصل     ُيرجـى تقـدمي     . ا املعروضة عليها  حاالت التمييز ذات الصلة بالقضاي    
بصفة مباشرة أو غـري مباشـرة موضـوع التمييـز ضـد      تتناول  القضايا املعروضة على اهليئة، واليت      
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قضايا املعروضة اليت نظرت فيها اهليئة وما هو أثر التوصـيات الـيت             املئوية لل نسبة  الما هي   . املرأة
. ير أيضا إىل أن سـلطات اهليئـة يف حاجـة إىل املزيـد مـن التقويـة                 صدرت إىل اآلن؟ ويشري التقر    

ويف اخلتام، هل بـادرت     . ُيرجى تقدمي عرض مفصل عن مجيع اخلطوات املتخذة يف هذا االجتاه          
النيابة العامـة إىل اسـتخدام سـلطتها اجلديـدة يف تعاملـها مـع مثـل هـذه القـضايا تلقائيـا وحبكـم                         

 ؟أهليتها
ثـالث سـنوات ترمـي    اختـاذ إجـراءات يف غـضون    من اجلهات الفاعلـة  تعيني عدد   التزم   - ٤

. إىل حتقيق األهـداف اخلمـسة الكـربى املنـصوص عليهـا يف ميثـاق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                      
عليــه يف هــذه الوثيقــة خــالل دورة الــسنوات الــثالث اتفــق ا أُجنــز ممــا املئويــة ملــنــسبة الهــي  فمــا

 اليت حتققت يف هذه الفترة؟احملددة لنتائج األوىل من عمر امليثاق، وما هي ا
التـزام الـدائرة العامـة    ”عنيـة باملـساواة تـشارك يف مـشروع      والوزارة امل٢٠٠١منذ عام    - ٥

توعيـة وتـدريب مـوظفي الـدائرة        ، وهو املـشروع الـذي يهـدف إىل          “للعمالة باستعادة املساواة  
علــى أســاس اجلــنس  (تمييــز املــزدوج أو ال/العامــة للعمالــة يف جمــال مكافحــة التمييــز العرقــي و  

فما هـو أثـر هـذا الربنـامج يف ضـوء أهدافـه              . يف الوصول إىل العمالة   ) والعنصر أو األصل اإلثين   
 املعلنة؟

. مـا وراء البحـار    فييقدم التقرير بعض املعلومات عن حالة النساء يف األقاليم الفرنـسية             - ٦
رأة احلـايل ومـدى حتقـق مبـدأ املـساواة بـني             غري أن هذه املعلومات ليست كافية لتقييم وضع امل        

ُيرجى تقـدمي معلومـات     . املرأة والرجل يف تلك األقاليم من مجيع النواحي اليت تشملها االتفاقية          
سيما بشأن إنفاذ القانون املدين وتعليم الفتيات وعمالة املرأة، والعنـف ضـد              أكثر تفصيال، وال  

مـا وراء   في املعلومـات عـن مجيـع األقـاليم الفرنـسية            ينبغـي تقـدمي هـذه     . النساء واالجتـار بالنـساء    
 .البحار

 
 العنف ضد املرأة  

يرجى تبيان التدابري املتخذة حلماية النساء العامالت من التحرش اجلنسي، مبا يف ذلـك               - ٧
 .التشريعات اخلاصة واآلليات الفعلية لتلقي الشكاوى من الضحايا وإجراء التحقيق فيها

 “أدوات إحـصائية مالئمـة    ”زيد من املعلومـات عـن تطـوير واسـتخدام           ُيرجى تقدمي امل   - ٨
وما مـصري مـشروع     . اإلملام حباالت العنف والتطورات ذات الصلة     ميكن االستعانة هبا لتحسني     

ــة مــن العنــف         ــز إجــراءات الوقاي ــان واهلــادف إىل تعزي ــشته يف الربمل ــذي جتــري مناق ــانون ال الق
 ؟ة عليهعاقباملالزوجي و
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للجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة عن أسفها للمعلومات احملدودة جدا املقدمـة            عربت ا  - ٩
املهــاجرات، غــري أن  املمــارس ضــد النــساء والفتيــات) مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل(عــن العنــف 

يرجـى تقـدمي هـذه    . التقرير احلايل نفسه ال يقدم يف هذا الـشأن سـوى معلومـات حمـدودة جـدا            
باإلضافة إىل ذلك، وبـالنظر إىل الدراسـات الـيت متـت يف            ). ٢٧٥ الفقرة   ،A/58/38(املعلومات  

 من التقرير، ما هو بالضبط حمتـوى تلـك الدراسـات            ١٩هذا الشأن كما هو وارد يف الصفحة        
 وما هي النتائج اليت خلصت إليها؟

 
 البغاء االجتار بالنساء واستغالهلن يف   

ة موثقة لدى املكتب املركزي ملكافحـة االجتـار         ُيرجى تقدمي أي بيانات إحصائية متاح      - ١٠
فرنـسا أو عربهـا أو انطالقـا    إىل مدى االجتار بالنـساء احلاصـل سـواء    تتناول باألشخاص، واليت  

وينبغــي أن تعطــي هــذه املعلومــات نظــرة موثقــة عــن التطــور احلاصــل خــالل الــسنوات    . منــها
تكيب االجتــار الــذين عوقبــوا، وعــن األربــع املاضــية يف عــدد الــضحايا الالئــي أُنقــذن، وعــدد مــر

 .األحكام اليت صدرت يف حقهم
عـن قلقهـا إزاء     ) ٢٧٣، الفقـرة    A/58/38(عربت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            - ١١

عــدم كفايــة تــدابري احلمايــة املتاحــة للنــساء الالئــي يتعرضــن لالجتــار، الســيما النــساء والفتيــات 
 مـن   ٧٦ورد يف التقريـر أن املـادة        . ادهتن ضد من يتاجرون هبن    األجنبيات الالئي ال يدلني بشه    

سمح مبنح ترخيص إقامة مؤقت للضحية األجنبية، فقـط إذا هـي أدلـت              تقانون األمن الداخلي    
بشهادة أو رفعت شكوى، ويكون بإمكان الضحايا أن حيصلن على التـرخيص العـادي ولكـن                

الالئـي حـصلن علـى تـراخيص إقامـة عاديـة       فما هـي نـسبة الـضحايا        . فقط يف حال إدانة املتهم    
ــة( ــة ؟ )غــري مؤقت ــة    ومــا هــي حال ــة إىل إصــالح برنــامج تقــدمي املــساعدة واحلماي  اخلطــط الرامي

 للضحايا ومتديد فترة اإلقامة؟
عــن قلقهــا إزاء ) ٢٧١، الفقــرة A/58/38(عــربت اللجــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة  - ١٢

ومـع ذلـك، فلـيس      .  األمن الداخلي يف مسألة اإلغـراء الـسليب         من قانون  ١٨طريقة تنفيذ املادة    
ــادة         ــيح للم ــانون، وال إىل أي تنق ــذا الق ــار ه ــادة رصــد آث ــر احلــايل أي إشــارة إىل زي يف التقري

أي  من القـانون ، مبـا يف ذلـك    ١٨ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن تنفيذ املادة     . املذكورة
 .اإلغراء السليبلاليت ال ميارسن ا على النساء امعلومات عن أثر تنفيذه

 
 والعامة يف احلياة السياسيةاملشاركة   

، علـى   ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ١١، املتمم بقانون    ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦ ينص قانون    - ١٣
ويف . تشجيع هنج املساواة يف االنتخابات السياسية على املـستويات احملليـة واإلقليميـة والوطنيـة              
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ت كل من وزارة الداخلية والوزارة املعنيـة باملـساواة بقيـاس أثـر ذلـك             قام ٢٠٠٥فرباير  /شباط
ــشريع،  ــت  الت ــث كان ــات حي ــرة     جلاالنتخاب ــت يف الفت ــد أجري ــة ق ــات التمثيلي ــع اهليئ ــة مي التالي

وحسبما جاء يف الدراسة، فإنه مل ُيالحـظ سـوى تقـدم طفيـف يف اجتـاه املـساواة يف                    . صدارهإل
ــة وجملــس    طعــات واملقااالنتخابــات اخلاصــة مبجــالس   ــة الوطني ــاليم واجلمعي رئاســة جمــالس األق

 لتعزيـز   - اسـتجابة ملـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج                -مـا هـي التـدابري املتخـذة         ف. الشيوخ
  املساواة يف اجملاالت املذكورة؟منظومةفعالية 
أن يـضع الـوزراء خططـا طويلـة املـدى بأهـداف          رئيس الوزراء   ، طلب   ٢٠٠٠يف عام    - ١٤
إدارة يف اإلشــرافية املناصــب الوظــائف وحظــوظ املــرأة يف الوصــول إىل لتحــسني ة للقيــاس قابلــ

رئـيس الـوزراء    يرجـى بيـان مـا إذا كـان مجيـع الـوزراء قـد امتثلـوا لطلـب                    . اخلدمة املدنية العليا  
وظــائف لنــساء يف املئويــة لنــسبة ال يف ٢٠٠٣وتقــدمي معلومــات عمــا حــصل مــن تغــريات منــذ  

باإلضافة إىل ذلك، ُيرجى تقدمي معلومات عـن مـشاركة         . ٢٠٠٣لعليا منذ عام    اخلدمة املدنية ا  
املرأة يف اهليئات االستشارية وغريها من اهليئـات الـيت تـشكلها احلكومـة، ويف املناصـب الرفيعـة         

مـشاركة املـرأة يف     لزيـادة   باجلامعات ومعاهد البحث وسلك القضاء، مع ذكر التدابري املتخـذة           
 . من االتفاقية٤ من املادة ١وفقا للفقرة مثل تلك املناصب 

 
  النمطيةالقوالبالتعليم و  

بــأن ترصــد الدولــة ) ٢٦، الفقــرة CRC/C/15/Add.240(أوصــت جلنــة حقــوق الطفــل  - ١٥
مـارس  / آذار ١٥الطرف عن قرب حالة الفتيات املوقوفات عـن الدراسـة نتيجـة لتطبيـق قـانون                 

محــل رمــوز أو ارتــداء أزيــاء يعــرب مــن خالهلــا التالميــذ تعــبريا جليــا عــن  ” الــذي حيظــر ٢٠٠٤
ــديين  ــائهم ال ــة   “انتم ــة والثانوي ــة واإلعدادي ــدارس االبتدائي ــشابات    .  يف امل ــدد ال ــان ع ُيرجــى بي

مـا هـو أثـر    . والفتيات املوقوفات أو الالئي غادرن املدرسـة طوعـا بـسبب تطبيـق هـذا التـشريع               
 واملرأة الشابة يف التعليم؟هذا التشريع على حق الفتاة 

ــا زالــت ســائدة يف       - ١٦ ــوع اجلــنس م ــة علــى أســاس ن ــر أن القوالــب النمطي ورد يف التقري
ا يـشري التقريـر إىل أن الكتـب املدرسـية تـضعه     و. املعينات التعليمية واملنـاهج والكتـب املدرسـية    

ا هـي اآلليـة     مـ . “ حباجة إىل أن تتطـور مبـرور الـزمن         هي”شركات القطاع اخلاص وتنشرها و      
اليت وضعتها احلكومة لفحص الكتب املدرسية واقتراح تنقيحهـا هبـدف القـضاء علـى القوالـب           

جدول زمين لرصد وتقييم التقـدم احلاصـل   وضع على نوع اجلنس، مبا يف ذلك  القائمة  النمطية  
سـا  يف هذا الشأن؟ يشري التقرير أيضا إىل أن ثلثي معاهد تدريب املدرسني تعطي متدربيها درو              

هـذه  الـذين يتـابعون     لمدرسـني   املئويـة ل  نـسبة   الما هي   . يف تشجيع املساواة يف حجرات الدرس     
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الدروس سنويا، وهل مثة من خطـوات متخـذة جلعـل هـذه الـدروس إجباريـة بالنـسبة لألجيـال                     
 القادمة من املدرسني؟

 
 لعمالة واملواءمة بني العمل واحلياة األسريةا  

 يف املائـة يف     ١١,٢ ما قـدره     ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان  بطالة النساء املئوية ل نسبة  البلغت   - ١٧
النساء الالئـي يعـانني مـن العمالـة         يبلغ عدد   وباإلضافة إىل ذلك،    . لرجالل يف املائة    ٩,٣مقابل  

لــبعض عــدد نظــرائهن مــن الرجــال، كمــا أن القــسط األوفــر مــن العمــل  أربعــة أمثــال الناقــصة 
، A/58/38(ت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           لقـد عـرب   . كـان مـن نـصيب النـساء       الوقت  
متثـيال غـري متـوازن،      لـبعض الوقـت     عـن القلـق إزاء متثيـل النـساء يف جمـال العمـل               ) ٢٦١الفقرة  

). مثل العمل املؤقت أو العقود حمـدودة املـدة       (وكذا يف أشكال أخرى من عقد اخلدمة اخلاصة         
ا احلكومة للحد من البطالة والعمالة الناقـصة عـالوة   فما هي التدابري حمددة األهداف اليت اختذهت   

 على عدم األمن الوظيفي يف صفوف النساء، وما هو أثر تلك التدابري؟
 يف ١٩وحسب مـا ورد يف التقريـر، بلغـت الفجـوة يف املرتبـات بـني الرجـال والنـساء                - ١٨

 يفت بـني املـرأة والرجـل    اهلدف املعلن من قـانون املـساواة يف املرتبـا     ويتمثل  . ٢٠٠٣املائة عام   
احلـوار  ”بنـهج   ) ٢٠١٠يف حـدود    (القضاء على الفوارق يف املرتبات يف ظرف مخس سـنوات           

.  عــن طريــق النقابــات والنقاشــات القطاعيــة اجلماعيــة  “داخــل القطاعــات املهنيــة واملقــاوالت 
ل نقـايب   متثيـ ا  هبـ ال يوجـد    املتوسطة الـيت    املؤسسات الصغرية و  فكيف ميكن للنساء العامالت يف      

مـا هـي التـدابري املتخـذة        وأن يستفدن من قانون املساواة يف املرتبات بـني املـرأة والرجـل هـذا؟                
 لضمان القضاء على الفوارق يف األجور يف مجيع القطاعات؟

يشري التقرير إىل أن املصارف تستخدم معايري خمتلفـة ملـنح القـروض للرجـال والنـساء،                  - ١٩
مـا هـي   . ن عدد األطفال حتت رعايتـهن، يف حـني ال ُيـسأل الرجـال      إذ غالبا ما ُتسأل النساء ع     

  اإلقراض التمييزية؟ممارساتاخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للقضاء على 
ــاق التنــوع يف ”يــشكل  - ٢٠ ــز داخــل  مكافحــة  برناجمــا يهــدف إىل “املؤســساتميث التميي

هـذا امليثـاق،   علـى  ع توقِّـ  عنـدما فما هي االلتزامات اليت تقع على عـاتق الـشركات    . الشركات
امليثـاق،  علـى  عـت  عالوة على ذلك، كم عدد الشركات الـيت وقَّ     ووكيف تتم مراقبة االمتثال؟     

 التمييز ضد املرأة يف جمال العمل؟مكافحة مليثاق يف أحدثه اوما األثر الذي 
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 الصحة  
ــر   - ٢١ ــشري التقري ــرييب   إىلي ــامج جت ــشترك برن ــو   م ــرة حق ــصحة ودائ ــني وزارة ال ــرأة ب ق امل

هــذا حــسَّن ُيرجــى أن ُيــبني كيــف . ومــساواهتا يــروم دراســة الــصلة بــني العنــف وصــحة املــرأة 
 .سيما يف عملية االستقبال باملستشفيات الربنامج الرعاية املقدمة للنساء ضحايا العنف، وال

يرجى تقدمي معلومات عن إدمان املخدرات يف صفوف النساء الفرنسيات وعن مجيـع              - ٢٢
 .ري املعتمدة ملعاجلة هذه املسألةالتداب

 
 حالة فئات معينة من النساء   

منــع احلمــل واحليــاة اجلنــسية وحالــة  ”ورد يف التقريــر أن الربنــامج الــذي أُطلــق عليــه   - ٢٣
ــسبة     “الــضعف  يهــدف إىل حتــسني املعلومــات املرتبطــة بالوصــول إىل وســائل منــع احلمــل بالن

مـا هـو أثـر      . نـساء املنتميـات إىل مجاعـات املهـاجرين        للنساء الالئي يعشن يف ظروف صـعبة وال       
 ؟)٢٠٠٥-٢٠٠٣(هذا الربنامج بعد مرور ثالث سنوات على إطالقه 

ــاء       - ٢٤ ــودات آلب ــساء املهــاجرات أو املول ــة يف صــفوف الن ــسبة البطال ــر أن ن ورد يف التقري
ري  يف املائة، أي ما يقـرب مـن ضـعف تلـك النـسبة يف صـفوف النـساء غـ                     ٢٠,٢مهاجرين هي   

مـا هـي التـدابري املتخـذة خللـق وتعزيـز الفـرص االقتـصادية لفائـدة املـرأة املهـاجرة،                      . املهاجرات
هو أثر تلك التدابري؟ باإلضافة إىل دروس اللغة، ما هي فرص التدريب املتاحة للنـساء غـري                  وما

 املواطنات يف خمتلف القطاعات االقتصادية؟
 حني شـدد علـى دعمـه    ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين الرئيس يف   لبيان  ما األثر الذي كان      - ٢٥

للترشـح  املنحـدرين مـن مهـاجرين       للنـساء والرجـال     ”لتعهد األحزاب السياسية بإفساح اجملـال       
عـدد  البيـان لزيـادة   ؟ مـا اخلطـوات الـيت اختـذت اسـتجابة هلـذا           “يف االنتخابات احملليـة والوطنيـة     

 اجرين؟املرشحات من بني النساء املنتميات إىل مجاعات امله
مشروع القانون اهلادف إىل تعزيز الوقاية مـن العنـف          عن حالة   ُيرجى تقدمي معلومات     - ٢٦

، واملتضمن لتدابري تستهدف بشكل خاص النـساء        باإلكراه، مبا يف ذلك الزواج      ومنعهالزوجي  
كيف سيتم نشر النص القانوين يف أوساط النساء املهـاجرات؟ ُيرجـى أيـضا تقـدمي                . املهاجرات

 . يف فرنسا، مع املعطيات اإلحصائية إذا ُوجدتباإلكراه مات عن مدى انتشار الزواج معلو
لقــد عــربت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن القلــق مــن أن بنيــة نظــام الرفــاه     - ٢٧

االجتماعي قـد يكـون تأثريهـا سـلبيا علـى النـساء املتقـدمات يف الـسن أكثـر منـه علـى الرجـال                
)A/58/38 فهل مثة من دراسـة تناولـت هـذه املـسألة، ومـا هـي التـدابري املتخـذة                   ). ٢٦٣ة   الفقر
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ألوضـاع النـساء املتقـدمات يف الـسن صـحيا واقتـصاديا وعاطفيـا،               على حنو الئق    للقيام مبعاجلة   
 ولتجنيبهن الفقر والعزلة، كما صدرت التوصية بذلك يف التعليقات اخلتامية السابقة؟

 
 الزواج واحلياة األسرية  

ورد يف التقرير أن تعديال للقانون املـدين يـنص علـى حتديـد الـسن القـانوين للـزواج يف                      - ٢٨
 مـن االتفاقيـة، قـد مت إدراجـه     ١٦ مـن املـادة   ٢ سنة لكل من الذكر واألنثى، وفقـا للفقـرة        ١٨

ُيرجـى تقـدمي نظـرة عمـا اسـتجد يف موضـوع هـذا        . يف مشروع قانون منع العنف بني األزواج      
 .القانون
، ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ٢١ورد يف التقرير أن القـانون الربنـاجمي ملـا وراء البحـار املـؤرخ             - ٢٩

، قـد منـع تعـدد الزوجـات والطـالق مـن       ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٦واملعزز بقانون الطالق املؤرخ     
جانب واحد والتمييز يف املرياث بني األوالد، ذكـرا وأنثـى، وشـرعيا وغـري شـرعي، يف جزيـرة                

  اآلليات املوضوعة لتتبع االمتثال هلذه القوانني اجلديدة؟فما هي. مايوت
 

  االختياريالربوتوكول   
تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة للتعريـف علـى نطـاق واسـع بـالربوتوكول           يرجى   - ٣٠

ــسا يف    ــه فرن ــذي صــدقت علي ــاري ال ــران٩االختي ــه / حزي ــاليم  ٢٠٠٠يوني ــا يف ذلــك يف أق ، مب
 .وراء البحار ما
 


