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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 األربعون الدورة
    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١ - يناير/الثاين كانون ١٤

 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية التعليقات  
 

 لكسمربغ  
 
 يف )CEDAW/C/LUX/5( للكـــسمربغ اخلـــامس الـــدوري التقريـــر يف اللجنـــة نظـــرت - ١
 ٢٠٠٨ ينـــــــــــاير/الثـــــــــــاين كـــــــــــانون ٢٣ يف املعقـــــــــــودتني ٨٢٢ و ٨٢١ لـــــــــــستيهاج
 يف اللجنـة  طرحتـها  الـيت  واألسـئلة  القـضايــا  قائمـة  وتـــرد  ).822 و CEDAW/C/SR.821 انظر(

 .CEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1 الوثيقة يف لكسمربغ وردود ،CEDAW/C/LUX/Q/5 الوثيقة
 

 مقدمة  
 مـن  اخلـامس  الـدوري  تقريرهـا  بـه  تـسم ي ملـا  الطـرف  للدولة تقديرها عن اللجنة تعرب - ٢

 ويراعــي الدوريــة التقــارير عــدادإل للجنــةا وضــعتها الــيت التوجيهيــة املبــادئ يتبــع حيــث جــودة،
 تقـديرها  عـن  اللجنـة  تعـرب  كما .اللجنة عن الصادرة السابقة والتوصيات اخلتامية املالحظات

 وللعـرض  الـدورة،  قبـل  ملا العامل الفريق أثارها اليت واألسئلة القضايا قائمة على اخلطية للردود
 .شفويا اللجنة أعضاء طرحها اليت األسئلة على رداً املقدمة اإلضافية إليضاحاتاو الشفهي

 تكــافؤ ةوزيــر برئاســة املــستوى رفيــع وفــدا إلرســاهلا الطــرف بالدولــة اللجنــة وتــشيد - ٣
والـذي أتـاح     اللجنـة  وأعـضاء  لوفـد ا بـني  دار الذي البناء للحوار تقديرها عن وتعرب الفرص،
  .لكسمربغ يف للمرأة احلقيقية للحالة وضوحا أكثر رؤى
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 يف لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  لتصديقها الطرف الدولة على اللجنة وتثين - ٤
 أبدتـه  كانـت  مـا  ، بـسحب  ٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٩ يفولقيامهـا،    ،٢٠٠٣ يوليه/متوز ١
  .االتفاقية من ١٦ املادة من )ز( ١، وعلى الفقرة ٧ادة ظات على املحتف من

ــة وتالحــظ - ٥ ــع اللجن ــدير م ــة أن التق ــت الطــرف الدول ــوز ١ يف ،قبل ــه/مت  ،٢٠٠٣ يولي
ــديلال ــذي تع ــى أُدخــل ال ــرة عل ــن ١ الفق ــادة م ــن ٢٠ امل ــة م ــقو االتفاقي ــت  املتعل ــد وق  بتمدي

 .اللجنة اجتماع
 

 اإلجيابية اجلوانب  
 اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  أجـل  مـن  عـام  بوجـه  أجنزته ملا الطرف الدولة على اللجنة تثين - ٦

 .لكسمربغ يف للمرأة املكفولة

 تقريرهـا  يف النظـر  منـذ  تشريعية تطورات منحتقق   ملا الطرف الدولة على اللجنة تثينو - ٧
 يونيـه /حزيـران  ٢١ يف اعُتمـد  الـذي  التنقـيح  وحتديـدا،  ،٢٠٠٣ عـام  والـصادر  السابق الدوري

 اإلطـار  يف والرجـل  املـرأة  بـني  املساواة مبدأ يرسخ والذي الدستور من ١١ للمادة ٢٠٠٦ معا
ــة التــشريعي ــانون واعتمــاد الطــرف؛ للدول ــسمية ق  ديــسمرب/األول كــانون ٢٣ يف، األطفــال ت
 يـنص  الـذي  ،٢٠٠٤ يونيـه /حزيـران  ٣ يف ،اجلماعيـة  العمـل  عالقـات  قانون واعتماد ؛٢٠٠٥
 العمـل؛  عقـود  يف والرجـل  للمـرأة  املتـساوي  األجـر  مبـدأ  تطبيق إىل وةالدع بينها من أمور على
 قــانون وســن ؛٢٠٠٣ ســبتمرب/أيلــول ٨ يف الــصادر العــائلي العنف املتعلــق بـــقــانون الاعتمــادو

 تـدابري  ُيـدخل  الـذي  ،املـدنيني  للمـوظفني  العـام  األساسـي  للنظـام  املَُعـدَّل  ٢٠٠٣ مايو/أيار ١٩
  .املهنية واحلياة العائلية حلياةا بني التوفيق تعزيز تستهدف

 تكــافؤ وزارة بقيــادة الوطنيــة، األجهــزة بــه قامــت مــا االرتيــاح مــع اللجنــة وتالحــظ - ٨
 علـى  خـاص  بوجـه  اللجنة وتثين .والرجل املرأة بني املساواة تعزيز ستهدفي عمل من الفرص،
ــة ــة العمــل خطــة لتنفيــذها الطــرف الدول ــة الوطني  تتماشــى الــيت ،نــسنياجل بــني باملــساواة املعني
  .بيجني عمل ومنهاج وإعالن

 االتفاقيـة  تعزيـز  يف الطـرف  الدولـة  بـه  اضطلعت الذي القيادي بالدور اللجنة وترحب - ٩
 ترحـب  كمـا  .٢٠٠٥ عـام  مـن  األول النـصف  يف األورويب االحتـاد  وزراء لسجمل رئاستها أثناء
 لكوهنـا  يهـا عل وتـثين  الطـرف،  الدولـة  يف اإلمنـائي  لتعـاون ا بـرامج  يف اجلنسانية املنظورات بدمج
 ألغـراض  اإلمجـايل  احمللـي ناجتهـا    مـن  املائـة  يف ٠,٧ من أكثر صصخت اليت القليلة الدول بني من

 .اإلمنائية املساعدة
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 والتوصيات الرئيسية االهتمام جماالت  
 بالتنفيــذ  الدولــة الطــرفعــاتق علــى يقــع الــذي لتــزاماال إىل اللجنــة تــشري وبينمــا - ١٠
 يف احملـددة  والتوصـيات  الشواغل أن تعترب فإهنا االتفاقية، أحكام جلميع واملتواصل ملنهجيا

 وحــىت اآلن مــن اعتبــارا أولويــة ذا اهتمامــا تتطلــب والتوصــيات اخلتاميــة املالحظــات هــذه
 تلــك علــى التركيــز  علــىالدولــة الطــرف اللجنــة ثوحتــ .املقبــل الــدوري التقريــر تقــدمي

ــشطتها يف اجملــاالت ــة، أن ــالغ التنفيذي ــائج املتخــذة اإلجــراءات عــن واإلب ــة والنت  يف احملقق
ــا ــدوري تقريره ــل ال ــبو .املقب ــة إىل تطل ــدمي الطــرف الدول ــذه تق ــة املالحظــات ه  اخلتامي

 كفالة هبدف  والسلطات القضائيةالربملانإىل و  ذات الصلةالوزارات  مجيعإىل والتوصيات
 .الكامل تنفيذها

 باالتفاقيـة،  التوعيـة  تـستهدف  جهـود  مـن  الطـرف  الدولـة  تبذلـه  مبـا  اللجنـة  تقـر  وبينما - ١١
 الـوزارات  مـسؤويل  عمـل  يف اجلنـساين  البعـد  مراعـاة  تعمـيم  جمـال  يف التـدريب  بينها من بطرق
 وبروتوكوهلــا االتفاقيــة أن مــن قلقهــا عــن تعــرب فإهنــا االتفاقيــة، عــن املدرســية األدلــة ونــشر

 أن القلـق  مـع أيـضا    اللجنـة  تالحظو .لكسمربغ يف سعوا نطاق على معروفني ليسا االختياري
 حمـدودة،  االتفاقيـة  وبأحكـام  اجلنـسني  بـني  املـساواة  مبـسائل  املتعلقة والتدريب التوعية مبادرات

 .القضاء سلك يف للعاملني منها املوجه سيما وال

 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصـلة نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري         - ١٢
والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع يف أوساط مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك              

األحـــــزاب الـــــسياسية، واملنظمـــــات الـــــوزارات احلكوميـــــة، والـــــسلطات القـــــضائية، و
الدولة الطرف دمـج    إىل  اللجنة  تطلب  و .احلكومية، والقطاع اخلاص، وعامة اجلمهور     غري

 واجملــاالت القــانون املنــاهج اجلامعيــة املتعلقــة بدراســة االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري يف
العـــاملني يف ذات الـــصلة، ويف ميـــدان التثقيـــف املـــستمر للمختـــصني يف جمـــال القـــانون و 

 .ءقضاال سلك

 ،اجلنـسني  بني باملساواة املعنية الوطنية العمل خلطة الشمويل الطابع اللجنة تقدر وبينما - ١٣
 موضـع  تكـون  ال رمبـا  اخلطـة  هـذه  أن مـن  قلقهـا  عـن  تعـرب  إهناف الفرص، تكافؤ وزارة وقيادة

 عــدم االعتبــار يف خــذأُ إذا ســيما وال احلكومــة، قطاعــات مجيــع لَبــِق مــن بعــد الكامــل تنفيــذال
 .اللجنة مع البناء احلوار يف احلكومة من خمتلفة قطاعات مشاركة

املــرأة وحتقيــق وتؤكــد اللجنــة بقــوة علــى أن مــسؤولية القــضاء علــى التمييــز ضــد  - ١٤
املساواة بني املرأة والرجل تقع علـى عـاتق احلكومـة، وتوصـي بـأن تكفـل الدولـة الطـرف                     

  .تنفيذ خطة العملوالتزامها التامني يف حلكومة بأسرها امشاركة 
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 مـن  الطـرف  الدولـة  اختذهتا اليت املبادرات من الرغم على أنه القلق مع اللجنة وتالحظ - ١٥
 محــالت ذلــك يف مبــا اجلنــسني، مــن كــل بــأدوار املتــصلة النمطيــة لــبالقوا علــى القــضاء أجــل

 تـستهدف  الـيت  واحلـوافز  املـرأة، و الرجـل  بني املساواة بشأن والفتيات األوالد وتثقيف التوعية،
 باعتبـارهم  للرجـال  التقليديـة  بـاألدوار  املتعلقـة  النمطية القوالب فإن واملرأة، الرجل أدوار تنويع
 اخليـارات  علـى  وتـؤثر  قائمـة  تزال ال الرعاية يوفرن الالئي األمهات عتبارهنبا وللنساء املعيلني
 .للمرأة واملهنية التعليمية

تعزيــز التــدابري الراميــة إىل تغــيري  أن تنظــر يف الدولــة الطــرف إىل اللجنــة تطلــب و - ١٦
ــا      ــرأة فيم ــة للم ــسؤوليات التقليدي ــاألدوار وامل ــة ب ــصلاملواقــف املتعلق ــال  ب يت ــة األطف رعاي

ــرة ــدابري، يف     .واألس ــذه الت ــشمل ه ــتعني أن ت ــها   وي ــة من ــائط  أوســاط خمتلف ــدارس ووس امل
فيمـا يتعلـق     اإلعالم، احلـد مـن عـرض الـصور واملواقـف والتـصورات الـيت تتـسم بـالتمييز                  

 يف األسرة واجملتمع، واختـاذ املزيـد        والفتيانبأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال      
تقاسـم املهـام   يتعلـق ب لرجـال علـى الـسواء فيمـا      والنـساء   لتثقيـف   من مبادرات التوعيـة وال    

تطلـب إىل   ، و يتطلـب وقتـا طـويال     وتـدرك اللجنـة أن تغـيري العقليـة مـسعى            . داخل األسرة 
جهودها بأسلوب شامل، حىت يـتم القـضاء علـى هـذه القوالـب              أن تواصل    الطرف   ةالدول

   .النمطية ألدوار اجلنسني

 الرجـال  حبصول يتعلق فيما الطرف الدولة من املقدمة املؤشرات اللجنة تالحظ وبينما - ١٧
ــى ــة، إجــازة عل ــا ترحــب وإذ الوالدي ــه مب ــة تبذل ــن الطــرف الدول ــود م ــشريع جمــايل يف جه  الت

 واحليـاة  العائليـة  احليـاة  بـني  التوفيـق  حتـسني  أجـل  مـن  أخـرى  تدابري من تتخذه وما والسياسات
 مـسؤوليات  أن مـن  قلقهـا  عـن  تعرب فإهنا الطفل، ايةرع ملرافق شبكة إنشاء ذلكومن   ،املهنية
 منــهن العديــد يوقــف حيــث األوىل، بالدرجــة النــساء عــاتق علــى تقــع تــزال ال واألســرة املــرتل

 .األسرة مبسؤوليات االضطالع أجل من الوقت بعض عمللل يلجأن أو الوظيفي مسارهن

د ملــساعدة املــرأة وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة مــا تبذلــه مــن جهــو  - ١٨
والرجل من أجل حتقيق التوازن بني مسؤوليات األسرة ومسؤوليات الوظيفـة، بطـرق مـن               
بينها إجراء املزيد من مبـادرات التوعيـة والتثقيـف للمـرأة والرجـل علـى الـسواء يف جمـال                     

كـون العمـل    يالتقاسم املالئم ملهـام رعايـة األطفـال واألعمـال املرتليـة، وكـذلك كفالـة أال                  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف    . تقريبا على املرأة امقتصرعض الوقت   لب

لدراســة االستقــصائية للقــوى العاملــة الــيت أجرهتــا الــدائرة املركزيــة لإلحــصاءات    لنتــائج 
 بــشأن حالــة املــرأة يف ســوق العمــل، وعلــى اعتمــاد ٢٠٠٦والدراســات االقتــصادية عــام 
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ل لتحديات العمالة اليت تواجه املرأة، مبا يف ذلك تـوفري           تدابري جديدة تتصدى بشكل أفض    
  .مرافق إضافية لرعاية األطفال من خمتلف الفئات العمرية

 التـصدي  أجـل  مـن  كـبرية  جهـود  مـن  الطـرف  الدولـة  تبذله ما على اللجنة تثين وبينما - ١٩
ــ  املتعلــققــانونال ذلــك يف مبــا املــرأة، ضــد للعنــف  وجهــود جيــايب،اإل وتقييمــه العــائلي العنفب
 يــزال ال القلــق فــإن النــساء، مــن العنــف لــضحايا املقدمــة الــدعم خــدمات عــن فــضال التوعيــة،
 هــذه مــدى عــن املعلومــات ونقــص املــرأة ضــد العنــف أشــكال خمتلــف تفــشي بــشأن يــساورها
 مجيـع  ملكافحـة  شـاملة  اسـتراتيجية  وجـود  عـدم  مـن  كـذلك  قلقها عن اللجنة تعربو .الظاهرة
 .املرأة ضد العنف أشكال

وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها وتوسع نطاق هذه اجلهـود مـن       - ٢٠
ــع أشــكال     ــرأة والتــصدي جلمي ــع العنــف ضــد امل ــسي،   هأجــل من ــا يف ذلــك العنــف اجلن ، مب

واالغتــصاب، واالســتغالل اجلنــسي، مبــا يف ذلــك املــواد اإلباحيــة، وفقــا للتوصــية العامــة     
وأن تــستفيد كــذلك مــن الدراســة املتعمقــة بــشأن مجيــع    الــصادرة عــن اللجنــة،  ١٩ رقــم

، Add.1 ، وA/61/122(األمـــني العـــام  الـــواردة يف تقريـــر  أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة،    
الدولـة الطـرف وضـع اسـتراتيجية     إىل اللجنـة  تطلب  وبناء على ذلك،    ). Add.1/Corr.1 و

أشـكاله، مبـا يف   وخطة عمل شاملتني من أجل منع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء علـى مجيـع         
مـن أجـل تنـسيق التـدابري       فعالـة   ذلك يف أوساط املهاجرين، فضال عن وضع آلية مؤسسية          

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من   .املتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها   
ميـع   رفـضها التـام جل  وتأكيـد مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة         بشأن  جهود يف جمال التوعية     

 تقـّوم وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيـف جهودهـا الراميـة إىل              . العنف لكأشكال ذ 
د كافيـة مـن املـآوى لـضحايا        اجلنـاة، وتـوفري خـدمات الـدعم وأعـد         لـدى ا  السلوك العنيف   

ري أعماهلا يستر هلا املوارد املالية الكافية لوتوفالعنف من النساء، يعني فيها أفراد ذوو خربة 
مجع البيانات املصنفة يف نتظام أن تكفل االالدولة الطرف أيضا من نة تطلب اللجو .بفعالية

 لرصــد تنفيــذ احــسب نــوع العنــف وعالقــة اجلــاين بالــضحية ونــشرها واســتخدامها أساســ 
 .التدابري احلالية واملقبلة يف جمايل السياسات والدعم

 هيئـات  ويف ملـان الرب يفاملـرأة    وجـود  صـعيد  علـى  احملـرز  التقدم  تالحظ إذ ،اللجنة نّوإ - ٢١
 وبـطء  اهليئـات  هـذه  يف النـساء  متثيـل  اخنفـاض  استمرار إزاء قلقها عن تعرب املنتخبة، اتالبلدي
 للنـساء  الـضئيل  العـدد  إزاء قلقهـا  اللجنـة  تبدي كما .السياسية احلياة يف متثيلها يف احملرز التقدم

 يف مناصـب  منـهن  يلـة قل قلـة  تـولّي  إزاءو ٢٠٠٤ عـام  حكومـة  يف وزاريـة  مناصـب  يف املعّينات
 يعملـن  اللـوايت  لنساءا عدد ضآلة أيضا اللجنة قلق دواعي ومن .الدبلوماسي السلك رتب أرفع
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 رفيعـة  وظـائف  يـشغلن  اللـوايت  للنساء املنخفض العدد خاص وبشكل ،إمجاال العامة اإلدارة يف
ــ املعلومـــات نقـــص إزاء أيـــضا قلقهـــا عـــن اللجنـــة وتعـــرب .العـــام القطـــاع يف املـــستوى  نعـ

 حـوايل  فيـه  املهـاجرين  نـسبة  تبلـغ  بلد يف القرار صنع دوائر يف مناصب هاجراتامل نساءال َشْغل
  .اإلمجايل السكان عدد من املائة يف ٤٠
 مــشاركة دون حتــول الــيت والعوائــق املوانــع تقيــيم الطــرف الدولــة اللجنــة تناشــدو - ٢٢
 القـرار،  صنع دوائر ويف العامة احلياة يف الرجل مع املساواة قدم وعلى كامل بشكل املرأة
 وفقــا مؤقتــة خاصــة تــدابري اختــاذ الطــرف الدولــة وتناشــد .العليــا املــستويات يف ســيما وال
 املؤقتـة  اخلاصـة  التـدابري ب املتعلقة ٢٥ العامة ولتوصيتها االتفاقية من ٤ ملادةا من ١ لفقرةل

 علـى  الطرف الدولة تشجع كما .والعامة السياسية احلياة يف املرأةب املتعلقة ٢٣ وتوصيتها
 والقطـاع  الـسياسية  اهليئـات  يف النـساء  متثيـل  يف بأكملـه  الـسكان  تنـوع  انعكـاس  تكفل أن

 مـصنفة  مفـصلة  ومعلومـات  بيانـات  القـادم  الـدوري  تقريرهـا  تـضمني  إليهـا  وتطلـب  العام،
 بـالتعيني  املـشكّلة  وتلـك  باالنتخاب املشكّلة اهليئات يف املرأة متثيل عن اجلنس نوع حسب
 مـع  التمثيـل  هـذا  اجتاهـات  وعـن  القـرار،  صـنع  مـستوى  على وخباصة القضائي اجلهاز ويف
 .الزمن مرور
 املـرأة  عمـل  فـرص  لتعزيـز  الطـرف  الدولـة  تتخـذها  الـيت  باملبادرات تقّر إذ ،اللجنة نّوإ - ٢٣
 تــدين ســتمرارال قلقهــا عــن تعــرب العمــل، ســوق يف مــشاركتها زيــادة مــن ذلــك ستتبعه يــمــاو

 الفاعلـة  اجلهـات  مقاومـة  اللجنـة  قلق يثري ما وأشد .العمل سوق يف بالرجل مقارنة املرأة وضع
 يف متثــيال األقــل اجلــنس مــشاركة تعزيــز إىل اهلادفــة التــصحيحية لتــدابريل االجتمــاعي اجملــال يف

 العمــل فئــة يف تتركــز النــساء مــشاركة أنّ القلــق مــع أيــضا اللجنــة وتالحــظ .القطاعــات بعــض
 رفيعــة وظــائف إىل وصــل منــهن قلــيال عــددا وأنّ األجــر املــنخفض العمــل فئــةو جزئــي بــدوام

 مرتبـات  بـني  أمـده  طـال  الـذي  الفـرق  إزاء أيـضا  قلقـة  واللجنـة  .االقتصادي احلقل يف املستوى
 التـشريعات  يف مكـّرس  املتـساوي  العمـل  لقـاء  املتـساوي  األجـر  مبـدأ  أنّ رغم والرجال، النساء

ــة اســتراتيجية جــودعــدم و وإزاء الوطنيــة، ــةو .املــسألة هــذه لتــسوية حكومي  أيــضا قلقــة اللجن
ــساء تواجههــا الــيت الــصعوبات إزاء ــدماجلال املهــاجرات الن  ســوق يف ةشاركاملــو اجملتمــع يف ن

ــل  اللــوايت للنــساء املــؤايت غــري الوضــع إىل الطــرف الدولــة انتبــاه توجيــه اللجنــة وتــود .العم
 تقاعــد معاشــات مــن يتقاضــينه مــا علــى ذلــك اقــبوعو عائليــة ألســباب العمــل عــن يتــوقفن

 .ةشيخوخ ومستحقات
 العمـل،  سـوق  يف الرجـل ب  فعليا املرأة مساواة حتقيق أنّ على التشديد اللجنة تودو - ٢٤
 واجبات من واجب هو االتفاقية، من ١١ املادة تنفَّذ حبيث اخلاص، القطاع يف ذلك يف مبا
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 واختـاذ  سياسـات  اعتمـاد  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وتناشد .االتفاقية مبقتضى الطرف الدولة
 مـن   ٤ ملـادة ا مـن  ١ لفقـرة ل وفقـا  مؤقتـة  خاصة تدابري ذلك يف مبا تدابري،ما يلزم من     مجيع

 بــني للتمييــز حــد لوضــع زمنيــا، حمــددة أهــداف ووضــع ،٢٥ العامــة والتوصــية االتفاقيــة
 الطـرف  الدولـة  لجنـة ال وتـشجع  .سـواء  حـد  علـى  وعموديا أفقيا العمل، لاجم يف اجلنسني
 السياسات يف وجه،األ متعدد متييز من يعانني اللوايت املهاجرات النساء مسائل إدراج على

 تـدابري  اعتمـاد  علـى  الطـرف  الدولة اللجنة وحتث .عملال فرص خلق إىل الرامية والربامج
 يـذ تنف لرصـد  آليـات  واعتمـاد  وإزالتـه  والرجال النساء مرتبات بني الفرق لتقليص إضافية
 الدولــة اللجنــة وتــشجع .القيمــة واملتكــافئ املتــساوي العمــل لقــاء املتــساوي األجــر مبــدأ

 فعاليـة  رصـد  أجـل  مـن  وحتليلـها  البيانـات  جلمـع  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  مواصـلة  على الطرف
 اللجنة وتدعو .العمل فرص صعيد على املرأة وضع لتحسني املعتمدة والتدابري السياسات
ــا منيتـــض إىل الطـــرف الدولـــة  التـــدابري اســـتخدام مـــدى عـــن معلومـــات القـــادم تقريرهـ

 املرأة حالة لتحسني املتخذة التدابري عن ومعلومات اخلاص، القطاع يف  وأثرها التصحيحية
  .التدابري تلك ىعل املترتبة واآلثار العمل سوق يف
 الدولـة  انتبـاه  تـسترعي  لكـسمربغ،  يف املمتـاز  التعليمـي  النظام إىل تنّوه إذ اللجنة، إنّو - ٢٥

 وتعـرب  .واملهـين  األكـادميي  اجملـالني  يف السائدة منطية، أفكار إىل املستندة اخليارات إىل الطرف
 فـرص  حيـث  مـن  غريهـن ب األصـل  األجنبيـات  الفتيـات  مساواة عدم إزاء قلقها عن أيضا اللجنة

  نــسبة ارتفــاععلــى الــدالئل وإزاء ،املــستويات مجيــع علــى النوعيــة جيــد تعلــيم علــى احلــصول
 .املستويات خمتلف على املدرسة من نتسّرهب
 اخليـارات  تنويـع  إىل اهلـادف  برناجمهـا  تعزيـز  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنة تشجعو - ٢٦

 متابعـة  علـى  الفتيـات  لتـشجيع  إضـافية  تـدابري  واختـاذ  والفتيـان  فتيـات لل واملهنية األكادميية
 الفتيـات  حالة رصد أيضا الطرف ةالدول اللجنة وتناشد .تقليدية غري جماالت يف دراستهن
 اليت الصعوبات معاجلة ومواصلة التعليمية املستويات مجيع يف كثب عن األصل األجنبيات
 .املدرسي النظام يف يواجهنها

 الدولـة  بـاعتزام  وترحب لكسمربغ يف للصحة اإلجيابية احلالة إىل تشري إذ اللجنة، إنّو - ٢٧
ــامج إعــداد الطــرف ــدخني ملكافحــة برن ــا عــن تعــرب ،الت ــاد إزاء قلقه ــدخني حــاالت ازدي  الت
 أيـضا  قلقـة  واللجنة .األطفال على وآثاره منهن، الشابات سيما وال النساء أوساط يف ةاملسجل
 يبــدو، مــا علــى الــشباب جههــاايو الــيت النفــسية شاكلاملــ عــن املتــوافرة املعلومــات غيــاب إزاء
 .الشابات سيما وال
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 انتـشار  وراء الكامنـة  األسـباب  عـن  دراسـة  بإجراء رفالط الدولة اللجنة توصيو - ٢٨
 بــني املــساواة يراعــي منظــور إدراجبــو ،الــشابات أوســاط يف واســع نطــاق علــى التــدخني
 .هبــا تقــوم توعيــة محــالت أي ويف تنفــذها الــيت التــدخني مكافحــة اســتراتيجية يف اجلنــسني
 نتــائج عــن معلومــات القــادم الــدوري تقريرهــا تــضمني إىل الطــرف الدولــة اللجنــة وتــدعو
 حالــة عــن اجلــنس نــوع حــسب مــصنفة وبيانــات ،التــدخني مــشاكل حلــل املتخــذة التــدابري
 مواجهــة كيفيــة عــن ومعلومــات لكــسمربغ، يف الفتيــات وصــغار للنــساء النفــسية الــصحة
ــة ــوفري وخــصوصا ،الوضــع هلــذا الطــرف الدول  اخلــدمات علــى حــصوللل هلــن فــرصال ت
ــاه اللجنـــة ترعيتـــس ذلـــك، إىل إضـــافة .الـــصلة ذات ــيتها إىل الطـــرف الدولـــة انتبـ  توصـ
 اجلنــسني بــني املــساواة يراعــي هنــج اعتمــاد بــشأن توجيهيــة مبــادئ تعطــي الــيت ٢٤ العامــة

  .الصحة جمال يف املتبعة العامة السياسات يف
 يف البغــاء مــسألة ملعاجلــة الطــرف الدولــة تبــذهلا الــيت اجلهــود إىل تــشري إذ اللجنــة، إنّو - ٢٩

 تعـرب  الزبـائن،  تـستهدف  محلة إطالق إىل الرامية واخلطة املسح عملية ذلك يف مبا غ،لكسمرب
ــشار مــدى عــن املعلومــات نقــص إزاء قلقهــا عــن   عــدم وجــود إزاءو لكــسمربغ يف البغــاء انت

  .هاستغالل مسألة ملعاجلة شاملة استراتيجية
 يف اءالبغـــ انتـــشار مـــدى عـــن دراســـة بـــإجراء الطـــرف الدولـــة اللجنـــة توصـــيو - ٣٠

 عـن  ومعلومـات  اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  بيانـات  القـادم  تقريرهـا  تـضمني و لكسمربغ
 البغـاء  اسـتغالل  مـسألة  إيـالء  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث  .البغـاء  اسـتغالل  مسألة
 علـى  للطلـب  حـد  لوضـع  بـرامج  تتـضمن  ،شـاملة  اسـتراتيجيات  وإعداد االنتباه من مزيدا
 يف يــرغنب اللــوايت النــساء تأهيــل إلعــادة بــرامج ووضــع ،ممارســته عــن النــساء وثــين البغــاء
  .هلن الدعم وتقدمي البغاء ممارسة عن الكف
ــة، وإنّ - ٣١ ــّر إذ اللجن ــد تق ــساءب االجتــار ملكافحــة املتخــذة بريابالت ــات، الن ــا والفتي ــا مب  فيه

 الوطنيــة الــشرطة إطــار ضــمن خاصــة حتقيــق وحــدة وإنــشاء االجتــار مكافحــة قــانون مــشروع
 ،الظـاهرة  هـذه  ةملكافحـ  املتخذة اإلجراءات ينسق الذي الوزارات بني املشترك العامل ريقوالف

 جبلبــهن والفتيـات  النـساء ب باالجتــار الـصلة  ذات البيانـات  نقـص  إزاء املــستمر قلقهـا  عـن  تعـرب 
 أنّ كمــا . أرض الواقــععلــى الوضــع عــن واضــحة صــورة للجنــة تــوفر مل الــيت لكــسمربغ إىل

ــة ــه أُبلــغ مــا إزاء أيــضا قلقــة اللجن  االجتــار حــاالت عــن الكــشف يواجههــا صــعوبات مــن عن
  .فيها والتحقيق

 عـن  شـاملة  معلومـات  القـادم  تقريرهـا  تضمني على الطرف الدولة اللجنة عتشجو - ٣٢
 املتخـذة  التدابري أثر عن معلوماتو وإليها، لكسمربغ من والفتيات بالنساء االجتار انتشار
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ــائج ملكافحتــه ــة اللجنــة وتناشــد .الــصدد هــذا يف ةاحملــرز والنت  يف التعجيــل الطــرف الدول
 لكفالـة  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  اختـاذ  إليهـا  وتطلـب  االجتـار  مكافحـة  قانون مشروع اعتماد
 تعزيـز  طريـق  عـن  وخـصوصا  أفـضل،  بـشكل  فيهـا  والتحقيـق  االجتـار  حاالت عن الكشف
 علـى   التعـرف  علـى  قـدرهتم م زيـادة  أجـل  مـن  قـدراهتم  وبنـاء  القانون إنفاذ موظفي تدريب

 مواصلة إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .االجتار األشخاص الذين حيتمل أن يقعوا ضحية
النهائيـة   والوجهـة  والعبـور  املنشأ بلدان مع والدويل اإلقليميو الثنائي التعاون عرى توثيق

  .الظاهرة هذه مكافحة يف االستمرار أجل من ،االجتار لضحايا
 لكــسمربغ تقريــر يف نظــرت عنــدما أبدتــه الــذي القلــق عــن اإلعــراب اللجنــة تكــررو - ٣٣

ــدوري ــع الـ ــشأن ،الرابـ ــأخر بـ ــاد تـ ــشروع اعتمـ ــانون مـ ــار ١٥ قـ ــايو/أيـ ــالح ٢٠٠٣ مـ  إلصـ
 .الطالق أحكام
 إىل الرامـي  القـانون  مشروع اعتماد يف التعجيل على الطرف الدولة اللجنة حتثو - ٣٤

 الــزواج قبــل النــساء علــى املفروضــة االنتظــار رةفتــ يلغــي الــذي ،الطــالق أحكــام إصــالح
 النفقة نظام كذلك يعدلو الطرفني، أحد إىل ُيعزى خطأ إىل املستند الطالق ُيبطلو ،جمددا

 يـؤدي  مـا  غالبا اليت التباين أوجه عن التعويض نظام ويصلح للمرأة، إنصافا أكثر ليجعلها
 .مشترك بشكل أطفاهلما قنيطلّامل الوالدين لرعاية نظاما ويوفر الزواج، فسخ إليها
 منــه بــد ال أمــر لالتفاقيــة والفعلــي الكامــل التنفيــذ أنّ علــى أيــضا اللجنــة تــشددو - ٣٥

 يف صـريح  بـشكل  االتفاقيـة  أحكـام  إدراج إىل وتـدعو  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيق
 تـضمني  لطـرف ا الدولة إىل وتطلب ،الذكر اآلنفة األهداف حتقيق إىل الرامية اجلهود مجيع

  .املسألة هذه عن معلومات القادم الدوري تقريرها
ــة تالحــظو - ٣٦ ــضمام أنّ اللجن ــصكوك إىل االن ــة ال ــسعة الدولي ــة األساســية الت  املتعلق

ــاة يف األساســية وحبرياهتــا كإنــسان حبقهــا املــرأة متتــع يعــزز )١(اإلنــسان حبقــوق  جبميــع احلي
 علــى التــصديق يف النظــر علــى غلكــسمرب حكومــة اللجنــة تــشجع ولــذلك، .جوانبــها
 العمــال مجيــع حقــوق حلمايــة الدوليــة االتفاقيــة وهــي بعــُد، إليهــا تنــضم مل الــيت املعاهــدات

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــضة الت     ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية      أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ع

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               

 .ذوي اإلعاقة
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 االختفــاء  مــن  األشــخاص مجيــع  حلمايــة الدوليــة  واالتفاقيــة  أســرهم، وأفــراد  املهــاجرين
 .املعوقني حقوق واتفاقية القسري،

 يف واسـع  نطـاق  علـى  اخلتاميـة  صـيات والتو املالحظـات  هـذه  نـشر  اللجنة وتطلب - ٣٧
ــة يكــون حــىت لكــسمربغ ــاس عام ــا الن ــسؤولون ســيما وال ،فيه ــ امل ــساسة وناحلكومي  وال
 اختــذت الــيت اخلطــوات مــن بّينــة علــى ،اإلنــسان حقــوق ومنظمــات والنــساء والربملــانيون
ــضمان ــساواة ل ــة امل ــة القانوني ــرأة الرجــل بــني والفعلي ــالزم اخلطــوات مــنو وامل  اختاذهــا ال
 ،واسـع  نطـاق  علـى  تواصـل  أن الطـرف  الدولـة  إىل تطلـب  كمـا  .الـصدد  هـذا  يف مستقبال

 االتفاقيـــة نـــشر اإلنـــسان، حقـــوق ومنظمـــات النـــسائية املنظمـــات أوســـاط يف ســـيما وال
 ونتـائج  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  وإعـالن  للجنـة  العامـة  والتوصـيات  االختيـاري  وبروتوكوهلا

 املـساواة  :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ” املعنونة العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة
 .“والعشرين احلادي القرن يف والسالم والتنمية اجلنسني بني
 عــن معلومــات القــادم تقريرهــا يف تــدرج أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة تطلــبو - ٣٨

 اننيالقـو  أثـر  عـن  أجرهتا اليت االستقصائية والدراسات البحوث إليها توصلت اليت النتائج
 عـن  معلومـات و اجلنـسني،  بـني  املـساواة  حتقيـق  إىل الراميـة  والـربامج  واخلطط والسياسات

 .هبا الصلة ذات املتابعة وتدابري اجلنسني بني للمساواة الوطنية العمل خطة تقييم
 واهليئـات  الـوزارات  مجيـع  مـشاركة  على العمل الطرف الدولة إىل اللجنة تطلبو - ٣٩

 غـري  املنظمـات  مـع  التـشاور  وعلـى  التـايل  تقريرهـا  إعداد يف النطاق واسعة مشاركةً العامة
 التقريـر  مناقـشة  يف الربملـان  إشـراك  علـى  الطـرف  الدولـة  وتـشجع  .إعـداده  أثناء احلكومية
 .اللجنة إىل تقدميه قبل املذكور

 املقــدم املقبــل الــدوري تقريرهــا يف تعــاجل، أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة تطلــبو - ٤٠
 والتعليقــات املالحظــات هــذه يف عنــها املعــرب لــشواغل ااالتفاقيــة مــن ١٨ ادةاملــ مبوجــب
 تقريـرا موحـدا جيمـع    ٢٠١٤ وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تقـدم يف عـام      .اخلتامية

، وتقريرهــا ٢٠١٠مــارس / آذار٤بـني تقريرهــا الــدوري الــسادس الـذي حيــني موعــده يف   
 .٢٠١٤مارس /ر آذا٤الدوري السابع الذي حيني موعده يف 

 
 


