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 الدورة األربعون
   ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤

ة بـالنظر يف التقريـر      الردود على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة املتعلقـ         
 امسخلالدوري ا

 *لكسمربغ  
 

 مالحظات أولية  
يرجــى توجيــه أي طلــب للحــصول علــى أي معلومــات إضــافية إىل الــسيدة مــادي          • 

وىل لدى احلكومة يف وزارة تكـافؤ الفـرص، علـى اهلـاتف رقـم               األستشارة  املموهليمز،  
+352 2478 58 10 ،maddy.mulheims@mega.etat.lu. 

ومن أجـل فهـم أفـضل وقـراءة أوضـح مت إدراج اجلـداول الـيت تـضم بيانـات إحـصائية                        • 
 إبقـاء األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة           لألسـباب ذاهتـا   وتدعم األسس املنطقية يف الـنص،       

 .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف النص
 

 فظاتاملسائل العامة والدستور والتشريعات والتح  
 ويرجى على وجـه اخلـصوص بيـان    .الرجاء تقدمي معلومات حول عملية إعداد التقرير       - ١

ما إذا كان قد جرى التشاور مع املنظمات غري احلكومية، واجملموعات النسائية، ومـا إذا كـان               
 .التقرير قد قدم إىل الربملان أو إىل أي سلطة معينة رفيعة املستوى

 

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي * 
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/  آب ٤يف إعالهنـا بتـاريخ      احلكومـة   مـن التقريـر ذكـرت        ٥ و ٤ورد يف الفقرتني    كما   
، أنـه سـيتم، عنـد إعـداد     “املـساواة بـني املـرأة والرجـل      ” يف الفصل املتعلق بــ       ٢٠٠٤أغسطس  

تنظـيم جلـسات اسـتماع مـع     ”تقريرها الـوطين للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           
رص والشباب التابعة جمللس النـواب، واجمللـس    املنظمات غري احلكومية وجلنة األسرة وتكافؤ الف      

 الوطين لنساء لكسمربغ، وجلنة العمل النسائي، وذلك من أجل توعية مجيـع األطـراف الفاعلـة             
وســُيكمل التقريــر املقــدم إىل اللجنــة، خطــة العمــل الوطنيــة للمــساواة الــيت  . ميــدانيا وإشــراكها

ة بني املـرأة والرجـل يف جمـاالت املـساواة           ق املساوا يسترسم األهداف السياسية فيما يتعلق بتحق     
ــة         ــق الرعاي ــسياسة، ومراف ــدان ال ــساء يف مي ــل الن ــة والوصــول إىل ســوق العمــل ومتثي يف املعامل

واملقـصود هـو عـدم قـصر جهـود تعزيـز       . والعنف املرتيل واحلقوق االجتماعية واحلق يف التعلـيم   
مجيع اإلجراءات والـسياسات العامـة      املساواة على وضع تدابري حمددة لصاحل املرأة، بل تكريس          

وسياسة املساواة املتعلقة بالنساء والرجال على حد سواء تكريسا صرحياً من أجـل حتقيـق هـذه                 
 .“املساواة

ــع          ــاون م ــذي متــت صــياغته بالتع ــر، ال ــشروع التقري ــة م ــاد جملــس احلكوم ــد اعتم وبع
 .لشباب التابعة جمللس النوابالوزارات املعنية، جرى تقدميه إىل جلنة األسرة وتكافؤ الفرص وا

وعلى إثر ذلك نظمت وزارة تكافؤ الفرص وجلنـة األسـرة وتكـافؤ الفـرص والـشباب                  
 ركـزت فيهـا علـى التقريـر املقـدم           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦التابعة جمللس النواب حلقة دراسية يف       

لدراســية وشــارك يف احللقــة ا. إىل اللجنــة وخطــة العمــل الوطنيــة للمــساواة بــني املــرأة والرجــل 
 رجالً، وكان اهلدف منها مناقشة خطـة العمـل الوطنيـة            ٢٠مرأة و ا ٨٢ من األشخاص،    ١٠٢

املـرأة والرجـل وإكماهلـا وإشـراك اجلهـات الفاعلـة ميـدانيا مـن كـال اجلنـسني يف             للمساواة بـني    
 .تنفيذها

وباإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية واجمللس الوطين لنساء لكـسمربغ وجلنـة العمـل               
ــديات يف      ــدن والبلـ ــة املـ ــاعيون ونقابـ ــية الـــشركاء االجتمـ ــة الدراسـ ــسائي، ُدعـــي إىل احللقـ النـ
لكسمربغ واألجهزة االستشارية يف الوزارة اليت تضطلع بدور هام يف تطبيق اخلطة علـى كافـة                

 .مستويات اجملتمع
 ١٢ حلقات عمل مواضيعية تتنـاول كـل املواضـيع الــ             ٥وقسمت احللقة الدراسية إىل      

 .وقد نوقشت تقارير حلقات العمل داخل اللجنة الربملانية. يت تشملها خطة العملال
وتناولت النقاشات مجلـة مـن املواضـيع مثـل القـانون املتعلـق بأمسـاء األطفـال، وإدراج                    

 من الدستور، وامليزنة اجلنسانية، وتأنيث اللغة اإلداريـة         ١١املساواة بني املرأة والرجل يف املادة       
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، وتطبيـق العديـد مـن    للعـرش  بأمساء املهن واأللقاب والوظائف، وخالفة عائلة ناسو         فيما يتعلق 
 .التوجيهات األوروبية، وسياسة البلديات، والتعليم والتدريب

وقد أتاحت النقاشات اليت دارت أثناء احللقة الدراسية جمللس النـواب مجـع املعلومـات                 
ــسي      ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــشة برملاني ــراء مناق ــة إلج ــد     الالزم ــرأة والرجــل وحتدي ــني امل ــساواة ب اسة امل

 .اإلجراءات املناسبة
 علـى   ربغملكـس أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة عـن قلقهـا إزاء حتفظـات                 - ٢

وبعد اعتمـاد القـانون   . ٣٠٠، الفقرة A/58/38/(Part 1)من االتفاقية ) ز) (١ (١٦ و٧املادتني 
 املتعلــق بأمســاء األطفــال، يرجــى بيــان مــا إذا حــدد ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ 

كما يرجى بيان ما إذا مت اختـاذ        ). ٢٦الفقرة  ) (ز) (١ (١٦تاريخ لسحب التحفظ على املادة      
 .٧تدابري، وإذا ما مت بوجه خاص حتديد تاريخ لسحب التحفظ على املادة 

اعتمـاد التقريـر    ، وبعـد    ٢٠٠٦فربايـر   / شباط ١٧يف جلسة جملس احلكومة املعقودة يف        
اخلــامس بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة، قــررت احلكومــة ســحب حتفظاهتــا الــيت كانــت قــد وضــعتها      

ديــسمرب / كــانون األول٢٣فاعتمــاد قــانون .  مــن االتفاقيــة١٦  و٧لكــسمربغ علــى املــادتني  
وجيـري  . ١٦ املتعلق بإعطـاء الطفـل اسـم العائلـة يـسمح بـسحب الـتحفظ علـى املـادة                     ٢٠٠٥

ــا العمــل  ــتحفظ علــى املــادة   حالي ــة املؤســسات والتنقــيح  . ٧مــن أجــل ســحب ال وســتقدم جلن
، مـشروع نـص بـشأن       ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدستوري التابعة جمللس النواب خالل الدورة الربملانية        

 مـن الدسـتور املتعلقـة بانتقـال عـرش دوقيـة لكـسمربغ          ٣تعديل الدستور يتنـاول حتديـدا املـادة         
 .الكربى

ائر التابعة له بإعداد تعديل على العهـد األسـري فيمـا يتعلـق        وكلَّف الدوق األكرب الدو    
 .بترتيب خالفة العرش

 .وسيصدر اإلشعار املتعلق بسحب التحفظني يف أقرب اآلجال 
 مـن الدسـتور، الـذي يـستهدف إدراج املـساواة       ١١يشري التقريـر إىل أن تعـديل املـادة           - ٣

ويـشري أيـضا التقريـر      ). ١٥الفقـرة    (١٩٩٩بني املرأة والرجل يف نص الدستور، جارٍ منذ عام          
يرجى بيان أسـباب التـأخري الطويـل يف         . إىل أن النص اجلديد سيعرض قريبا على جملس النواب        

 الــيت مــن احملتمــل أن تعتــرض مــشروع القــانون أمــام  ‐ إن وجــدت ‐ســن القــانون والعقبــات 
 .جملس النواب

 ٢قــراءة األوىل الفقــرة   يف ال٢٠٠٦مــارس / آذار١٦لقــد اعتمــد جملــس النــواب يف     
 : من الدستور ونصها كما يلي١١اجلديدة من املادة 



CEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1
 

4 07-53989 
 

وتـسهر الـدول جـادة علـى     . املرأة والرجل متساويان يف احلقوق والواجبات     ”  
 .“إزالة أي عقبات قد حتول دون حتقيق املساواة بني املرأة والرجل

 .٢٠٠٦يونيه /ن حزيرا٢١واعتمد الربملان نص الفقرة يف القراءة الثانية يف  
يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن القـضايا املعروضـة أمـام احملـاكم والـوارد ذكرهـا                   - ٤

ويرجــى اإلشــارة إىل تــاريخ .  مــن االتفاقيــة١٦ و ١١ مــن التقريــر بــشأن املــادتني ٦يف الفقــرة 
 .احلجج اليت استندت إليها احملاكمإصدار األحكام مع بيان تفاصيل 

 .ي اجتهاد جديد يف هذا اجملالأ يصدر عن احملاكم  مل٢٠٠٢منذ عام  
يرجى تقدمي معلومات عن مجيع الربامج التدريبية، ما كان منها جاريـا ومـا مت إجنـازه،      - ٥

املتعلقة باالتفاقية والربوتوكول االختياري، واملقدمة للمسؤولني احلكوميني والـشرطة والقـضاة           
ويرجى بيـان مـا إذا كـان هـذا التـدريب منـهجيا              . ربامجواملدعني العامني، مع بيان آثار تلك ال      

 .أو إلزاميا/و
مستجدات اتفاقية اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد           ”ؤمتر  امللقد مت إلغاء تنظيم      

 ٢٥ مبناسـبة الـذكرى      ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥، الذي كان من املقرر عقده يف        “املرأة
والتــزام . ، بــسبب عــدم وجــود أشــخاص مهــتمني باملوضــوع لالتفاقيــة والربوتوكــول اإلضــايف

احلكومة بتنفيذ االتفاقية هو عنـصر مـن عناصـر التـدريب يف جمـال إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف                  
. ة بالـشؤون اجلنـسانية  ختـص أعمال املوظفني والعاملني يف الوزارات واألعـضاء يف الوحـدات امل   

 للمــساواة بــني املــرأة والرجــل، التــدريب التــايل ومــن التــدابري املدرجــة يف خطــة العمــل الوطنيــة
، التثقيـف والتـدريب يف إطـار خطـة     ٢انظـر حتـت الفـصل    (الذي ستشرف عليـه وزارة العـدل      

ــرأة والرجــل     ــني امل ــساواة ب ــة بامل ــة املعني ــضاء   ”): العمــل الوطني ــوظفي الق ــة االســتباقية مل التوعي
 .“والشرطة واملؤسسات اإلصالحية

 
 ملؤقتةالتدابري اخلاصة ا  

 مـن  ١ الفقـرة  ايقدم التقريـر معلومـات ضـئيلة عـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت تتناوهلـ              - ٦
فريجــى اإلشــارة إىل أي تــدابري خاصــة مؤقتــة مت اعتمادهــا مبــا يف ذلــك .  مــن االتفاقيــة٤املــادة 

عـة  استخدام احلصص أو احلوافز، لزيادة عدد النساء والفتيـات يف مجيـع القطاعـات، وبيـان طبي                
 . للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١تلك التدابري وأثرها وفقا للفقرة  

ــة الكــربى املــؤرخ       كــانون ٢١باإلضــافة إىل التــدبري اخلــاص املــدرج يف قــانون الدوقي
، الذي يتنـاول جـواز إعطـاء األولويـة لتوظيـف مرشـحات يف الوظـائف           ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

انظـر  ) (مهنـة احلـرس   (ط الـصف يف املؤسـسات اإلصـالحية         ا اليت تتعلق بضب   املنخفضة املستوى 
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، ميكن اعتبـار التـدابري املتخـذة لـصاحل اجلـنس املمثـل متثـيال ناقـصاً يف جمـال           )٥٠الفقرة الفرعية   
 . من االتفاقية٤التوظيف أهنا تدابري خاصة مؤقتة تتجاوب مع هدف املادة 

 بتدابري جديدة لصاحل توظيـف الـشباب، حيـث       ، بدأ العمل  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢ومنذ   
استعيض عن الدورة التدريبية لإلدمـاج يف سـوق العمـل القدميـة بعقـد جديـد أطلـق عليـه اسـم                       

وإدارة التوظيف، وهتـدف العمليـة إىل   والشاب صاحب املشروع عقد التأهيل للعمل، يربم بني  
االنـدماج يف سـوق     ضمان حصول الشاب خالل ساعات عمله على تـدريب عملـي ييـسر لـه                

ويقتصر احلق يف منح عقود التأهيل للعمل على أصحاب املشاريع الذين لديهم القـدرة              . العمل
ويساهم صـندوق العمـل     . على منح الشاب فرصة عمل حقيقية عند انتهاء عقد التأهيل للعمل          

 حبصة شهرية حمددة لصاحب املشروع تعادل نصف األجر الذي يتقاضاه الشاب باإلضـافة إىل             
وتــصل نــسبة احلــصة املدفوعــة . احلــصة مــن النفقــات االجتماعيــة الــيت يتحملــها أربــاب العمــل 

 يف املائة إذا كان احلاصل على عقد التدريب مـن اجلـنس املمثـل متثـيال                 ٦٥لصاحب العمل إىل    
 .أو يف املهنة ذات الصلة/ناقصاً يف قطاع نشاط صاحب العمل و

) الثـاين مـن اجمللـد الثـاين مـن قـانون العمـل             الفـصل   (ومن ناحية أخرى، يـنص القـانون         
ويقـصد بـاجلنس املمثـل متثـيال ناقـصا يف           . على تطبيق تدابري تتعلق بـاجلنس املمثـل متثـيال ناقـصاً           

 يف املائة من جمموع العاملني يف الدولة يف تلـك           ٤٠مهنة أو وظيفة ما التمثيل الذي تبلغ نسبته         
 .املهنة أو الوظيفة أو أقل من ذلك

 لصاحب العمل الذي يرغب بتوظيف شخص مـن اجلـنس املمثـل متثـيال ناقـصاً                 وميكن 
ولتطبيـق هـذا التـدبري، حيـق     . احلصول بناء على ذلك على احلصة اليت يتحملها صـندوق العمـل        

لصاحب العمل اإلعالن عن عروض عمل أو نشرها وإعطـاء األولويـة لألشـخاص مـن اجلـنس                  
ضمان حتقيــق املــساواة الكاملــة بــني املــوظفني مــن ومــن جهــة أخــرى، ولــ. املمثــل متثــيال ناقــصا

يـسر ممارسـة مهنـة معينـة علـى      تالذكور واإلناث، ميكن لصاحب العمـل أن ميـنح مزايـا حمـددة ل     
متثــيال ناقــصا الــذين يتعاقــد معهــم أو أن يراعــي النــواحي   املــوظفني املنــتمني إىل اجلــنس املمثــل  

 .ضات عنهاالسلبية يف مهنة أولئك املوظفني أو مينحهم تعوي
تدريب الباحثني عن عمل سواء كانوا حيصلون علـى تعويـضات أم ال علـى االنـدماج                  
ــثالثني       . املهــين ــاحثني عــن عمــل، ممــن جتــاوزوا ســن ال ــى الب ــرح إدارة العمــل عل ميكــن أن تقت

املــسجلني لــدى مكاتــب التوظيــف التابعــة لــإلدارة منــذ ثالثــة أشــهر علــى األقــل، املــشاركة يف 
. على االندماج املهين تتخللها فترات من التـدريب العملـي والتـدريب النظـري             دورات تدريبية   

 يف املائـة مـن األجـر االجتمـاعي األدىن           ٥٠وتسدد الـشركة إىل صـندوق العمـل حـصة تعـادل             
وإذا كـان املتـدرب اجلديـد ينتمـي إىل فئـة اجلـنس املمثـل                . الذي يتقاضاه العمـال غـري املـؤهلني       
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 يف املائـة مـن األجـر الـذي يتقاضـاه            ٣٥ الـيت تـدفعها الـشركة إىل         متثيال ناقـصا، ختفـض احلـصة      
 .املتدرب
وينص قانون العمل أيضا على تطبيق إجراءات إجيابية، أي تـدابري ملموسـة متـنح مزايـا             

حمددة بغـرض تـسهيل ممارسـة األشـخاص مـن اجلـنس املمثـل متثـيال ناقـصاً ملهنـة مـا، أو تراعـي                  
 .متنحهم تعويضا عنهااجلوانب السلبية يف املهنة أو 

 :والتدابري املقصودة يف هذا الفصل هي 
 تطبيق تنظيم جديد للعمل؛ - ١ 
 و بعد التوظيف؛/تنفيذ التدابري امللموسة يف جمال التوظيف قبل أو - ٢ 
 .اإلجراءات اخلاصة املتعلقة بالتدريب - ٣ 
 التدابري املتعلقة بتغيري املهنة؛ - ٤ 
 بالترقية؛اإلجراءات املتعلقة  - ٥ 
اإلجراءات اليت تيسر وصـول األشـخاص مـن اجلـنس املمثـل متثـيال ناقـصاً إىل                   - ٦ 

 ؛القرارمناصب املسؤولية واختاذ 
 .التدابري الرامية إىل حتقيق توافق أفضل بني احلياة األسرية واحلياة املهنية - ٧ 
لقطــاع خــارج ا(وجيــب أن تنــدرج اإلجــراءات اإلجيابيــة يف إطــار مــشروع املؤســسة     

 ). من التقرير اخلامس للكسمربغ٢٠٠ إىل ١٩٦انظر الفقرات من ) (العام
وحتقيـق العمالـة    العهد الوطين من أجل االبتكـار       ”وخطة اإلصالحات الوطنية املعنونة      
، وثيقة اسـتراتيجية استرشـدت هبـا الـسياسات احلكوميـة يف             ٢٠٠٥اليت اعتمدت يف    “ الكاملة

ــسنوات مــن   ــدرج. االت هــذه اجملــ  يف٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ال ــة   وتن  هــذه اخلطــة يف ســياق التنمي
املـــستدامة الـــيت تـــشمل العناصـــر البيئيـــة واالجتماعيـــة واالقتـــصادية يف النمـــوذج االجتمـــاعي  

 .التقليدي للكسمربغ
أما فيما يتعلق بالفـصل مـن تقريـر لكـسمربغ الـذي يتنـاول سياسـات التوظيـف، فإنـه                      

 الـسياسات املتعلقـة بتحقيـق املـساواة بـني الرجـل             جيب أن تكون هـذه الـسياسات متوافقـة مـع          
 .واملرأة

ــة         ــة الوطنيـ ــن يف اخلطـ ــوم املعلـ ــمن املفهـ ــذها ضـ ــع تنفيـ ــالحات املزمـ ــدرج اإلصـ وتنـ
 : اليت ترتبط نتائجها الرئيسية يف التنفيذ باجملاالت التالية٢٠٠٨-٢٠٠٥لإلصالحات 
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تطبيـق مفهـوم   (دوام املدرسـي    اإلنفاق على األطفال الذين يتلقون دروسا بعد انتهاء ال         - 
 ).املرتل البديل

مواصــلة العمــل مــن أجــل تقلــيص الفــارق يف الرواتــب بــني الرجــل واملــرأة واختــاذ           - 
 ).يرتفع معدل توظيف النساء باستمرار(إجراءات إجيابية يف الشركات اخلاصة 

 .وضع اتفاق إطاري فيما بني الشركاء االجتماعيني بشأن العمل من ُبعد - 
ــاة      ت -  ــدى احلي ــى م ــدرب عل ــتراتيجية الت ــدرجيي الس ــق ت ــؤهالت   (طبي ــستوى امل ــع م رف

مـن الـسكان، واالسـتجابة الحتياجـات سـوق      الـسن   والكفاءات األساسية لدى كبـار      
العمل فيما يتعلق بالكفاءات واملؤهالت، وجعل مكان العمل مكانا للتدرب، وإنـشاء            

ــدريب األ    ــز الت ــدريب مــن أجــل تعزي ــدماج  أو تطــوير أمــاكن الت ــز االن ساســي، وتعزي
 .))االجتماعي واملهين لألشخاص الضعفاء وقليلي الكفاءات

مالءمــة نظــم التعلــيم والتــدريب لتفــي باالحتياجــات (ضــمان تعلــيم وتــدريب جيــدين  - 
 ).اجلديدة يف جمال الكفاءات

، ترمــي األعمــال الـيت ميوهلــا الــصندوق االجتمــاعي األورويب بوجــه  ومـن جهــة أخــرى  
احملـور  (التشجيع على حتقيق درجـة عاليـة مـن العمالـة واملـساواة بـني الرجـل واملـرأة                    خاص إىل   

 ). تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة-٤
 أعــاله يف زيــادة مــشاركة بياهنــاوستــسهم تــدابري اخلطــة الوطنيــة لإلصــالحات الــوارد   

 .النساء يف سوق العمالة
 . من االتفاقية٤بأهداف املادة لالستجابة وال توجد تدابري أخرى  

 القوالب النمطية والتعليم
أعربت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار املواقـف النمطيـة               - ٧

وتـرد يف  ). ٣٠٨، الفقـرة  (A/58/38(Part. I) الـيت خيـشى أن حتـول دون متتـع النـساء حبقـوقهن       
للتصدي هلذه املواقـف لكـن ال شـيء يـدل            على مبادرات اختذهتا احلكومة      ثلةماألالتقرير بعض   

فريجـى  . على وجود استراتيجية عامة ملكافحة القوالب النمطية اليت تستهدف الرجال والنـساء           
تقدمي هذه املعلومات، كما يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان قد جرى تقييم أثر التـدابري القائمـة،                  

الكيفيــة الــيت أثــرت هبــا يف وضــع وإذا حــصل ذلــك بالفعــل، فريجــى بيــان الــدروس املــستفادة و
 .السياسات
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 .٨٠ و٧٩وترد املعلومات املطلوبة مفصلة يف الفقرتني  
مت جــزء ال يتجــزأ مــن االتــصاالت املتكاملــة وقــد  هــي واحلمــالت اإلعالميــة املختلفــة  
 :حبسب املواضيع ذات األولية على النحو التايلتصنيفها 
  واحلياة اخلاصة وأدوار النساء والرجال؛التوفيق بني احلياة املهنية: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 املساواة يف األجور بني املرأة والرجل؛: ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 اختاذ القرارات؛واملرأة : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 .ومكافحة القوالب النمطيةتغيري العقليات : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 
 
   

  كونوا متساوينال تقلقوا انظروا إىل بعيد
 

قـدر  وقـد   . ٢٠٠٦ية بانتقاء عينات عشوائية يف عام       جرى قياس تأثري هذه االستراتيج     
مـن  احلمالت إضـافة إىل مواقـف وآراء اجلمهـور فيمـا يتعلـق باملواضـيع املعروضـة                  مدى ونوع   

.  أشـخاص علـى التـوايل   ٥١٠ و٥٠٤ مقابالت عرب اهلاتف على دفعـتني مـع عينـة تـضم          خالل
الت الــوزارة علــى شاشــة  يف املائــة مــن األشــخاص املــستجوبني أهنــم  شــاهدوا محــ ٥٦وأعلــن 

وكانـــت .  يف املائـــة مـــن أولئـــك األشـــخاص أهنـــا أعجبتـــهم ٧٨ ذكـــرالتلفـــاز أو الـــسينما، و
واملواضـيع الـيت    ).  يف املائـة   ٢٥ (معلومـة جيـدا لـدى النـاس       الشعارات البسيطة جداً للحمالت     

مـن جهـة     و ،من جهـة، املـساواة يف األجـر       هي   “الشواغل الرئيسية ”تناولتها احلمالت املعنونة    
 يف املائـة    ٧٠ يف املائة من النساء وأيـضاً        ٧٥وجتدر اإلشارة أن    . أخرى العنف املرتيل جتاه املرأة    

 هـذه   هنوتـرب .  حبـق املـرأة علـى مـستوى األجـور          ا جمحفـ  خلـال أن هنـاك    من الرجـال يعتقـدون      
ــا   النتيجــة  ــاك وعي ــى أن هن ــسني    عل ــستوى اجلن ــى م ــساواة يف األجــور عل ــدام امل ــى . بانع وُتنتق

 معـايري اختيارهـا وضـوح    مـن بـني   اإلعالنيـة الوطنيـة الـيت    “بـاجلوائز ”للفـوز  حلمالت بانتظـام    ا
وسيقّيم أثر تـدابري االتـصاالت يف   . أصالتهاالرسائل اليت تنقلها وجودة العناصر اإلبداعية فيها و      

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨إطار خطة العمل الوطنية للمساواة بني املرأة والرجل للفترة 
ير إىل أن وزارة النهوض بـاملرأة أكـدت بوجـه خـاص أمهيـة توعيـة العـاملني                   يشري التقر  - ٨

فريجـى تقـدمي إيـضاحات عـن     ). ٧٤الفقـرة  (يف التعليم وتشجيع تربية ختتلف باختالف احملـور        
 .طبيعة هذه الربامج ونطاقها وتأثريها
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.  من التقريـر اخلـامس     ٧٨ إىل   ٧٥  من  يف الفقرات  مفصلةووردت املعلومات املطلوبة     
الـدورات التدريبيـة    ( يف اإلعالنات    ايننظور اجلنس امل املنهجي ملراعاة    اإلدماجوجتسد تأثريها يف    

 ). من التقرير اخلامس٧٨انظر الفقرة  (لكسمربغاملعروضة يف جامعة ) والدراسات
يــشري التقريــر أيــضاً إىل أن خيــارات الفتيــات والــصبيان ختتلــف يف جمــال التعلــيم وأهنــا    - ٩

فريجى بيـان التـدابري املتخـذة واألطـر الزمنيـة      ). ١٥١الفقرة (نمطية عن املهن    العروض  تتأثر بال 
الــيت حــددهتا احلكومــة لزيــادة عــدد الطالبــات يف الفــروع غــري التقليديــة والتقــدم احملــرز يف هــذا 

 .اجملال على مدى السنوات اخلمس األخرية
 وبوجـه  لكـسمربغ اخلـامس ل  مـن التقريـر    ١٥٢عالوة على التـدابري الـواردة يف الفقـرة           
 Forsche” ينبغـي إضـافة مبـادرة    “يوم الفتيات والـصبيان ”  “Girls' and boys's day”خاص 

”forschende frauen“ ”ولتوعيـة الفتيـات بأمهيـة العلـوم والبحـوث،      . “الباحثات املتحمسات
صندوق  والــلكــسمربغ وزارة الثقافــة والتعلــيم العــايل والبحــوث، بالتعــاون مــع جامعــة  نفــذت

ــادرة    جتمــع بــني الباحثــات وطالبــات  “Forsche forschende frauen ”الــوطين للبحــوث مب
 .املدارس من خالل لقاءات ودورات تدريبية يف خمتربات البحوث

ــات يف اجملــاالت غــري           ــار املهــين للفتي ــز اخلي ــدابري املتخــذة لتعزي ــر الت ــل أث ومل جيــر حتلي
 الدراسـة يف  بـشأن  تـدبري حمـدد يتمثـل يف مـشروع قـانون         واقتـرح . التقليدية اليت تشغلها النساء   

. للتـدريب والبحـث   جمال البحوث فيمـا يتعلـق بالباحثـات احلوامـل الـاليت حـصلن علـى منحـة                   
 فتـرة التعطـل     ها لتـشمل  متديـد ذلـك   يعـين   و املنحة؛   لصرفويشمل التدبري متديد املدة القصوى      

 األحكــام القانونيــة يف جمــال إجــازة عــن العمــل املتعلقــة بــذلك علــى النحــو املنــصوص عليــه يف 
ــسارية يف لكــسمربغ   ــة ال ــذلك  . األموم ــهن ب ــى وميكن ــرة إجــازة   احلــصول عل  املنحــة طــوال فت

 .أمومتهن
ولزيـادة عـدد الباحثـات والتوفيـق بدرجـة أفـضل بـني تعلـيم األطفـال ومتابعـة النــشاط            

 ٢٠لتعليمـي إىل    البحثي الذي يقوم به اآلباء، مسحت جامعة لكسمربغ خبفـض حجـم العمـل ا              
 . نشاطهن البحثيمبواصلة يف املائة مع السماح هلن يف الوقت نفسه ٤٠يف املائة عوضاً عن 

 يف ٤٠أكثـر مـن   (الحظت جلنة حقوق الطفل أن عدداً مرتفعاً من األطفال األجانـب     - ١٠
يم يف  يف أغلــب األحيــان الربنــامج التعليمــي وطرائــق التعلــبالئمهــماملائــة مــن طلبــة املــدارس ال 

ــة،     ــة باللغ ــشاكل املتعلق ــسبب امل ــرة CRC/C/15/Add.250لكــسمربغ وال ســيما ب ). ٥٠ ، الفق
فريجى تقدمي حتليـل لوضـع الفتيـات املهـاجرات واألجنبيـات والسـيما بنـات طـاليب اللجـوء يف                     

الفقــرة (جمـال التعلـيم وبيـان التــدابري املتخـذة إلدمـاج األطفـال املهــاجرين يف القطـاع التعليمـي         
 .واإلشارة إىل نتائجها) ١٨٤
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ملزمـون   احلمايـة الدوليـة      وا حـديثاً إىل دوقيـة لكـسمربغ وطـالب         يـصلون األطفال الذين    
ــدارس كــسائر     ــة     يف لكــسمربغ بااللتحــاق بامل ــشون يف الدوقي ــذين يعي ــراهقني ال ــال وامل األطف

 .بصرف النظر عن وضع آبائهم
النضمام إىل دورات تدريبيـة     دراستهم با أن يواصل الشبان     عاماً، ميكن    ١٦وبعد سن    

ال تتطلــب تــصرحياً بالعمــل وتنــدرج حــصراً يف إطــار مــسؤولية التعلــيم الــوطين وذلــك بــصرف 
 .النظر عن وضعهم

  ان أجنبيةاجلهود اليت تبذهلا وزارة التعليم الوطين الستقبال األطفال الوافدين من بلد
 دائرة التحاق األطفال األجانب باملدارس

الســتقبال وتقــدمي املعلومــات إىل اآلبــاء والتالميــذ الوافــدين حــديثاً إىل       ا: االســتقبال • 
سواء كـان البلـد عـضواً يف االحتـاد األورويب      ( بغض النظر عن بلدهم املنشأ       لكسمربغ

ــاً  ــداً ثالث ــةيف ) أو بل ــدين اجلــدد وهــ   خلي ــذ الواف ــذة ي االســتقبال املدرســي للتالمي  الناف
. ٢٠٠٥ أنــشئت خصيــصاً هلــذا الغــرض يف عــام الوحيــدة لــوزارة التعلــيم الــوطين الــيت

وتقوم مدّرسة من أصل برتغايل بعمليـة االسـتقبال الـيت تـتم باللغـة الربتغاليـة يـومني يف                    
 . األسبوع

كـل   أسـرة    ٤٠٠خـالل الـسنتني األخريتـني       اسـتقبلت هـذه الوحـدة       : عدد املـستفيدين   • 
 .سنة

قتـضاء يقـوم وسـطاء بـني الثقافـات          ترمجـة املعلومـات وعنـد اال      : الوساطة بني الثقافات   • 
تــسجيلهم يف  يف وزارة التعلــيم الــوطين، مبرافقــة الوافــدين اجلــدد يف أثنــاء اتلقــوا تــدريب

 .املدارس

 دائرة معادلة الشهادات 
ــدريب املهــين       ــوطين والت ــيم ال ــشهادات داخــل وزارة التعل ــراف بال ــرة االعت . تعمــل دائ

 :التاليةهام تقوم باملو
 ور وتزويدهم باملعلومات يف جمال االعتراف بالشهادات؛استقبال اجلمه • 

 إعداد وثائق االعتراف بالشهادات واالعتمادات واملؤهالت األجنبية؛ • 

املتعلــق بــاالعتراف  الــذي سيــصدر مــستقبال و  يف حتويــل التوجيــه األورويب  املــسامهة  • 
 ؛كسمربغليف باملؤهالت املهنية إىل قانون 

 إجراءات االعتراف بالشهادات؛تتعلق بإلكترونية وثائق مكتوبة وإعداد  • 
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 وضع قاعدة بيانات متعلقة بشهادات األجانب تتيح الكشف عن الشهادات املزيفة؛ • 

 ؛)Europass( إعالم اجلمهور بوثائق أوروباس  • 

متثيــل الــوزارة لــدى اإلدارات األخــرى ولــدى جلنــة اجلماعــات األوروبيــة يف جمــال          • 
 .تاالعتراف بالشهادا

وتتعاون الدائرة بصورة وثيقـة مـع دوائـر التعلـيم االبتـدائي ومـا بعـد التعلـيم االبتـدائي                      
 .والتدريب املهين وقيد األطفال األجانب يف املدارس

ال القــادمني مــن ــــــــق انــدماج األطفـــــــود الــيت تبــذهلا وزارة التعلــيم الــوطين لتحقيــــــاجله
 بلدان أجنبية

 مدرسة اإلدماج
نــوفمرب /مناقـشة الـسياسة العامـة الـيت دارت يف جملـس النـواب يف تـشرين الثـاين        خـالل   
مدرسـة واحـدة للجميـع للحفـاظ        بوضـوح حتديـد      الربملـان    قـرر  بشأن مدرسة اإلدماج     ٢٠٠٠

 نقطة، نفذت وزارة التعليم الـوطين       ٢٤اعتماد اقتراح من    على إثر   . على التماسك االجتماعي  
مــاج األطفــال النــاطقني بلغــات أجنبيــة يف املــدارس والتعلــيم  تــدابري تــستهدف إدمــن الجمموعــة 
 .بني الثقافات وتدريب املعلمنياملتعدد 

 تدابري ذات طابع عام
 التدابري التشريعية   

ــصادر يف   ــانون ال ــران٢٥يــنص الق ــه / حزي ــة   ٢٠٠٤يوني ــدارس الثانوي ــاول تنظــيم امل ــذي يتن  ال
 الكراهيــة العنــصرية وكــره األجانــب   احلــض علــىأنوالثانويــات التقنيــة بــشكل صــريح علــى  

وميكن للمجلس التأدييب إمـا أن يقـرر طـرد          . والتعصب الديين جرمية تقتضي اختاذ إجراء تأدييب      
 ).٤٢املادة (التلميذ هنائياً أو إحالته أمام جملس املدرسة 

 األدلة الدراسية
لقــراءة أو الثقافــات يف جــزء كــبري مــن األدلــة ســواء كنــصوص لاملتعــدد أُدرج املنظــور  

واهلدف من ذلـك    .  واالجتماعية األخالقيةكمادة للتاريخ واجلغرافيا أو التربية املدنية أو التربية         
 منع التعصب والتمييز العنصري والتحيـز اجلنـسي وإتاحـة الفرصـة لكـل تلميـذ سـواء كـان                     هو

 .مضمون املادة التعليميةمن لكسمربغ أو أجنبياً أن ينسجم مع 
لتاريخ واجلغرافيا يف التعليم االبتدائي والثـانوي علـى بلـد لكـسمربغ             وال تركز برامج ا    
وينطبـق األمـر نفـسه علـى أدلـة      . اإلطـار األورويب وحـىت العـاملي      بل وتركز أيضا على     فحسب  
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ــتقين     ــانوي ال ــيم الث ــى (التعــرف إىل العــامل املعاصــر يف التعل ــك، وزد عل مراعــاة للخــصائص  ذل
 ).الفرنسية/ األملانيةباللغتني الكتاب  ُيقدم هذا،اللغوية لدى التالميذ
 تدريب املعلمني

يف سـياق التــدريب املــستمر الــذي يــستفيد منـه املدّرســون، ُتعطــى دروس يف جمــايل حقــوق   
وُتقترح الدروس يف هذا اجملـال األخـري كمراجـع وكإطـار للقـيم              . اإلنسان وحقوق الطفل  

ستعينون هبا لشرح هذه النـصوص      وُتوفَّر للمدّرسني أدوات عملية ي    .  على األطفال  تعرض
 .لألطفال بنهج ترفيهي ومبتكر يف الوقت نفسه

 
 التدابري اخلاصة  
 الوسطاء بني الثقافات  

وكـان الغـرض منـها    ، ١٩٩٩ عـام  منـذ الوساطة بني الثقافات يف مدارسـنا      ب بدأ العمل  
نــهم مــن  مواجهــة وصـول أعــداد كــبرية مـن طــاليب اللجــوء الـذين جــاء القــسم األكـرب م    آنـذاك 

ويـشهد الطلـب علـى    ). وسـطاء بـني الثقافـات يتحـدثون األلبانيـة والـصربية الكرواتيـة         (البلقان  
هذه الوساطة بني الثقافات، اليت اسُتحدثت يف البدايـة كتـدبري مؤقـت، تزايـدا مـستمرا ويتـسع                   

 .نطاقه باطّراد ليشمل لغات أخرى كالربتغالية والصينية والروسية
املركـــز األورويب لرصـــد العنـــصرية  الـــصادر عـــن ٢٠٠٦عـــام ويف التقريـــر الـــسنوي ل 

 . كمثال عن املمارسات اجليدةطُرح هذا اإلجراء، وكراهية األجانب
 

 التعليم االبتدائي  
يف مرحلة مـا قبـل املدرسـة مـن أجـل            ذلك  إن تعلّم اللغة اللكسمربغية إلزامي، وُيحّبذ        

 . التماسك االجتماعياحملافظة على
لــيم املبكــر والتعلــيم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة الــيت تكثــر فيهــا نــسبة  ويف فــصول التع 

يقـضي بانتظـام    نـاطق بالربتغاليـة   )لغة األم (مدّرسة/األطفال الربتغاليني، ميكن االستعانة مبدّرس   
 . اللغة األم لتعليمالفصليف ساعات أسبوعيا ال بعض

ني تــسجيل أطفــاهلم يف   الربتغــاليللوالــدينويف مرحلــة التعلــيم االبتــدائي، ميكــن     
 مهـارات  هو احملافظـة علـى   هذه الدروس   واهلدف من .  باللغة األم   املقدمة الدروس املدّمجة 

ويتـوىل  . املساعدة على إعطاء صورة إجيابية عـن الـذات        واألطفال يف لغتهم األم وتنميتها،      
مدخل (مدّرسون برتغاليون، خالل ساعتني يف األسبوع، تدريس بعض مواد املقرر الرمسي 

 .ساعات الدراسةباللغة الربتغالية، وذلك يف إطار ) إىل العلوم، والتاريخ، واجلغرافيا
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 التعليم الثانوي  

ميكن، يف سياق التعليم الثـانوي الفـين، تلقـي تـدريب          : خاص لغوي   نظامفصول ذات    - 
 .فين ومهين باللغة الفرنسية يف فصول معّدة خّصيصا هلذا الغرض

ــصول  -  ــة   (‘‘Allet’’ف ــة أجنبي ــة كلغ ــة  ) األملاني ــصفوف اإلعدادي ــن (يف ال ــسابع م  إىلال
ــة        ). اخلــامس ــسادسة يف املرحل ــسنة ال ــستوى ال ــوا م ــذ بلغ ــصول تالمي ــذه الف ــاد ه يرت

 جيـد جـدا يف الفرنـسية والرياضـيات، لكنـهم يعـانون مـن بعـض                  ومـستواهم االبتدائية  
ــة ــةوتعطــى يف هــذه الفــصول دروس مكثفــة يف  . الــضعف يف األملاني وتقــّدمها . األملاني
ــة لكــسمربغ   ــانثانوي ــة) Lycée de Garçons Luxembourg (للفتي   ديكــريشوثانوي

 هــوبرت كليمــون يف ألزيــت، وثانويــة) Lycée classique de Diekirch(الكالســيكية 
 بونفـوا  وثانويـة ) Lycée classique d'Echternach( الكالسـيكية   اشترناخ، وثانويةإيش
ــ ــسبة التالم  ). Lycée technique de Bonnevoie(ة الفني ــسنة، ارتفعــت ن ــذوهــذه ال  ي

 يف  ١٦ مـستوى     أن ظلـت ثابتـة يف       يف املائـة، بعـد     ٢١األجانب يف الصف الـسابع إىل       
 .١٩٩١املائة تقريبا منذ عام 

ومل ُتالحــظ . وهــي تتوقــف علــى مــدى محاســهم   عــامونتــائج التالميــذ جيــدة بــشكل 
وال يتجاوز عدد التالميذ اإلمجايل يف هذه الصفوف خـالل          . الفتيات والفتيان فروق كبرية بني    

 . تلميذا١٩٠ الـ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسيةالسنة 
 علـــى القـــانون الـــذي جييـــز ٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز٢١وقـــد صـــّوت جملـــس النـــواب يف  

وتنظَّم هذه الفـصول يف ثـانويتني   . للحكومة تنظيم فصول دولية تعّد لشهادة البكالوريا الدولية    
 Athénée du(يف لكـسمربغ  ) Athénée(  أثـيين  وثانويـة Lycée technique du Centreة مها ثانوي

Luxembourg.( 
  تسجيل األطفال األجانب يف املدرسةخدمات - 

  والتالميذوالوالدين للمدّرسني جمانا بني الثقافات تقدمي خدمات الوسطاء •
  األجانبللوالديناجتماعات إعالمية حمددة  •
  األجانبومجعياتات اتصاالت مع السفار •
 تنفيذ دورات تدريبية مهنية للناطقني بالفرنسية •
والوثــائق اإلعالميــة الرمسيــة ) مــن األملانيــة إىل الفرنــسية(ترمجــة الكتــب املدرســية  •

 )إىل الربتغالية والصربية الكرواتية، اخل(
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 إضافة إىل ذلك، هنـاك عالقـة وثيقـة بـني االنـدماج املهـين واالجتمـاعي وبـني النجـاح                     
 مـن أصـل أجـنيب ينتمـي إىل     حـدرين نامل كـبريا مـن األطفـال واألحـداث       عدداغري أنّ   . املدرسي

 هؤالء األطفال هو دون املعـدل        يف أوساط  والنجاح املدرسي . وسط اجتماعي وثقايف متواضع   
يقـوم هـذا الفريـق      . فريـق عامـل معـين باإلنـصاف املدرسـي         إنـشاء    مؤخرا   ومت. يف مجيع البلدان  

 الرسـوب والتـسّرب مـن املدرسـة اللـذين يـشمالن مجيـع               مبنـع اح التـدابري الكفيلـة      بتحليل واقتر 
 .أبناء لكسمربغأو  األجانب  سواءالتالميذ،

 
 املعلومات املخّصصة لألشخاص الوافدين حديثا إىل دوقية لكسمربغ الكربى  

 :وسائط املعلومات املستخدمة
مترمجـة إىل اللغـات املـستهدفة       ( تـدابري االسـتقبال      اليت تتنـاول   اإلعالمية   النشرات •

املقدمـة  والفصول احملـددة والوسـطاء بـني الثقافـات والفـصول املدّمجـة              ) الرئيسية
 باللغة األم

 الصحافة، اإلذاعة •

 موقع الوزارة على اإلنترنت •

 للوالديناالجتماعات اإلعالمية املخّصصة  •

 لألحياءالوثائق اإلعالمية املخّصصة  •

 الوسطاء بني الثقافات •

 اخالت احملددة يف إطار تدريب املدّرسني يف اجلامعةاملد •

 : تعميم املعلوماتوسائل
 )اتفيةاهلتصاالت اال(بناء على الطلب  •
 بواسطة اإلنترنت •
يف مكاتــب وزارة التربيــة الوطنيــة، وحتديــدا يف خليــة االســتقبال املدرســي املعنيــة   •

 )CASNA(بالتالميذ الوافدين حديثا 
 اإلدارات احملليةيف  •
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 يم املشاريع اجلاريةتقي  
، يف فتـرات منتظمـة، تقييمـا للثانويـات         ٢٠٠٥ينـاير   /جتري الوزارة منـذ كـانون الثـاين        

 )).PAQS(‘‘ بروتوكول العمل من أجل حتسني نوعّية التدريس’’(العامة 
 جهاز اإلحصاءات والتحلـيالت الـذي يقـوم، يف مجلـة أمـور،              أنشئ،  ٢٠٠٦ويف عام    

 .لتالميذ من املدرسة ورسوهبمبإجراء دراسات عن تسّرب ا
ويتوىل جهاز تسجيل األطفال األجانب يف املدرسة متابعـة الطلبـات الـواردة إىل خليـة          

ويتـابع،  . االستقبال املدرسي املعنية بالتالميذ الوافـدين حـديثا وطلبـات الوسـاطة بـني الثقافـات               
نوي جبملــة وســائل منــها إضـافة إىل ذلــك، تطــور التالميــذ يف فــصول االســتقبال يف التعلــيم الثــا 

 .إجراء زيارات هلذه الفصول وعقد اجتماعات لتبادل اآلراء مع املدّرسني فيها
 األرقام

 وأنّ نــسبة الفتيــات والفتيــان متييــز بــني ه لــيس هنــاكيتــبني مــن حتليــل اإلحــصاءات أنـّـ  
. فتيـان ال التعلـيم ال ختتلـف إال اختالفـا بـسيطا عـن نـسبة                مراحـل الفتيات األجنبيات يف خمتلف     

 مــن غريهــا، فــإن نــسبة الفتيــات األجنبيــات األصــعبأّمــا يف مرحلــة التعلــيم الثــانوي التقليــدي 
 . األجانبالفتيان نسبة تفوق

 
 الـسنة   -درسـة، التعلـيم االبتـدائي واخلـاص         التعليم املبكر والتعليم يف مرحلة ما قبـل امل          

 )أرقام مؤقتة (٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسية 
 )النسبة املئوية(
 

   اجملموع الذكور ناثاإل 

 املستوى
مواطنو 

 اجملموع األجانب سمربغلك
مواطنو 
 اجملموع األجانب لكسمربغ

مواطنو 
 الذكور اإلناث اجملموع األجانب لكسمربغ

 ٥٢,٧ ٤٧,٣ ١٠٠,٠ ٤٤,٢ ٥٥,٨ ١٠٠,٠ ٤٥,٨ ٥٤,٢ ١٠٠,٠ ٤٢,٥ ٥٧,٧ التعليم املبكر

ــا  ــة مـ ــيم يف مرحلـ ــل  التعلـ قبـ
 ٥١,٢ ٤٨,٨ ١٠٠,٠ ٤٤,٩ ٥٥,١ ١٠٠,٠ ٤٥,٥ ٥٤,٥ ١٠٠,٠ ٤٤,٣ ٥٥,٧ ةاملدرس

 ٥١,١ ٤٨,٩ ١٠٠,٠ ٤١,٤ ٥٨,٦ ١٠٠,٠ ٤١,٢ ٥٨,٨ ١٠٠,٠ ٤١,٦ ٥٨,٤ التعليم االبتدائي

 ٥٨,١ ٤١,٩ ١٠٠,٠ ٧٠,٤ ٢٩,٦ ١٠٠,٠ ٦٥,٣ ٣٤,٧ ١٠٠,٠ ٧٧,٦ ٢٢,٤ التعليم اخلاص

 ٥١,٣ ٤٨,٧ ١٠٠,٠ ٤٢,٥ ٥٧,٥ ١٠٠,٠ ٤٢,٦ ٥٧,٤ ١٠٠,٠ ٤٢,٤ ٥٧,٦ اجملموع العام
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أعـداد التالميـذ     (٢٠٠٦/٢٠٠٧ الـسنة الدراسـية      -عليم ما بعد املرحلـة االبتدائيـة        الت  

  )عند العودة إىل املدارس
 )النسبة املئوية(
 

   اجملموع الذكور اإلناث   

   
مواطنــــــــــو 

 اجملموع األجانب مربغلكس
مواطنــــــــــو 
 اجملموع األجانب لكسمربغ

مواطنــــــــــو 
 الذكور اإلناث اجملموع األجانب ربغلكسم

 

ــيم  التعلــــــــــــــــ
اإلعــــــــــــدادي 

 ٤٥,٩ ٥٤,١ ١٠٠,٠ ١٩,٨ ٨٠,٢ ١٠٠,٠ ١٨,٢ ٨١,٨ ١٠٠,٠ ٢١,٢ ٧٨,٨ التقليدي

دي
تقلي
ي ال
انو
 الث
ليم
التع

 

 
التعليم الثـانوي   

 ٤٣,٧ ٥٦,٣ ١٠٠,٠ ١٦,٦ ٨٣,٤ ١٠٠,٠ ١٥,٥ ٤٨,٥ ١٠٠,٠ ١٧,٤ ٨٢,٦ التقليدي

 
ــيم  م ــة التعل رحل

 ٥١,٧ ٤٨,٣ ١٠٠,٠ ٤٢,٦ ٥٧,٤ ١٠٠,٠ ٤١,٥ ٥٨,٥ ١٠٠,٠ ٤٣,٧ ٥٦,٣ الدنيا

 
ــل ــا قب ــدروس م ال

 ٥٩,٨ ٤٠,٢ ١٠٠,٠ ٦٠,٩ ٣٩,١ ١٠٠,٠ ٦١,٢ ٣٨,٨ ١٠٠,٠ ٦٠,٦ ٣٩,٤ اجلامعية

 
ــين ــدريب الفــ التــ

 ٥٨,١ ٤١,٩ ١٠٠,٠ ٣٦,٣ ٦٣,٧ ١٠٠,٠ ٣٤,٤ ٦٥,٦ ١٠٠,٠ ٣٩,١ ٦٠,٩ العايل

 
لفــــــينالتعلــــــيم ا

 ٤٠,٤ ٥٩,٦ ١٠٠,٠ ٣١,٣ ٦٨,٧ ١٠٠,٠ ٣١,٢ ٦٨,٨ ١٠٠,٠ ٣١,٤ ٦٨,٦ العايل

فين
ي ال
انو
 الث
ليم
التع

 

 ٦٠,٨ ٣٩,٢ ١٠٠,٠ ٤١,٣ ٥٨,٧ ١٠٠,٠ ٣٩,٦ ٦٠,٤ ١٠٠,٠ ٤٣,٩ ٥٦,١ التعليم املهين 

 
ــيم ــوع التعلــ جممــ
 ٤٤,٨ ٥٥,٢ ١٠٠,٠ ١٨,٢ ٨١,٨ ١٠٠,٠ ١٦,٩ ٨٣,١ ١٠٠,٠ ١٩,٢ ٨٠,٨الثانوي التقليدي

 
ــيم ــوع التعلــ جممــ

 ٥٢,٨ ٤٧,٢ ١٠٠,٠ ٤١,٠ ٥٩,٠ ١٠٠,٠ ٤٠,٦ ٥٩,٤ ١٠٠,٠ ٤١,٤ ٥٨,٦ انوي الفينالث

 ٥٠,٢ ٤٩,٨ ١٠٠,٠ ٣٣,٥ ٦٦,٥ ١٠٠,٠ ٣٣,٦ ٦٦,٤ ١٠٠,٠ ٣٣,٤ ٦٦,٦ اجملموع العام 
  

 : اجلدولالرموز يفشروح 
 ٦ - ٤إلزامـي،   (؛ التعليم يف مرحلة مـا قبـل املدرسـة           ) سنوات ٤ - ٣(التعليم املبكر    
للتالميـذ الـذين    (؛ التعلـيم اخلـاص      ) سـنة  ١٢ - سنوات   ٦إلزامي،  (لتعليم االبتدائي   ؛ ا )سنوات

 ). سنة١٢ - سنوات ٦يواجهون صعوبات يف التعلّم، 
 . على هذا األساس هم أشخاص أجانب قُبلواطالبو احلماية الدولية: ملحوظة 
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.  اجملتمـع  ويساعد توسيع نطاق رعاية األطفال أيضا على إدماج األطفـال األجانـب يف             
 .ويستفيد أبناء املهاجرين أيضا من هذه الرعاية

فهوم جديد من أجل تعزيـز التوفيـق بـني احليـاة املهنيـة       جرى األخذ مب   ٢٠٠٥يف عام   و 
واحلياة العائلية، متثل يف إقامة مراكز تعليمية وترفيهية لألطفال هبـدف رعايتـهم خـارج أوقـات                 

عليميــة والترفيهيــة خــدمات شــىت ألطفــال لكــسمربغ وتقــّدم هــذه املراكــز الت. الــدوام املدرســي
ــهم أو       ــات املدرســية أو مراقبت ــى إعــداد الواجب ــل مــساعدهتم عل ــب، مــن قبي ولألطفــال األجان

وهتـدف هـذه األنـشطة إىل تـسهيل إدمـاج األطفـال يف            . االهتمام بأنـشطتهم خـالل اإلجـازات      
 .لي للدراسةاجملتمع عرب نشر اللغة اللكسمربغية أو تعليمها يف إطار تكمي

ويف مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي، جرى العمل بـاليوم الدراسـي املتواصـل عنـد                 
ويتزايـــد عـــدد . ، وذلـــك كمـــشروع جتـــرييب٢٠٠٥/٢٠٠٦اســـتئناف العـــام الدراســـي 

ــيم          ــة والتعل ــل املدرس ــا قب ــيم م ــرحليت التعل ــهم يف م ــال ورعايت ــتقبال األطف مؤســسات اس
يف مجيـع أحنـاء البلـد اعتبـارا مـن عـام       )  سنوات ٤ - ٣(ملبكر  وسُيَعّمم التعليم ا  . االبتدائي
 هـذا التعلـيم وأنّ ذوي األطفـال       بتـوفري    ستكون ملزمـة     املناطق البلدية، ، علما أنّ    ٢٠٠٩

 . تسجيل أطفاهلم فيه أو عدم تسجيلهمسيكونون خمريين بني
لنهاريـة لألطفـال،    ، إضافة إىل ُدور الرعايـة ا      املناطق البلدية ويقّدم اآلن عدد متزايد من       
وهــي أّي خــدمات هتــدف إىل اســتقبال    (‘‘ وجبــات الطعــام املدرســية   ’’ قبيــل مــنخــدمات

)  الوجبـة الرئيـسية  وحراستهم عند تنـاول األطفال الذين هم يف سن الدراسة وتقدمي الطعام هلم        
وهـي أّي خــدمات غـري مدرسـية هتــدف إىل    (‘‘ املـساعدة علـى إعـداد الواجبــات املدرسـية    ’’و 

 املرحلـة االبتدائيـة ورعايتـهم، دون تـوفري املبيـت هلـم، خـارج سـاعات الـدوام                    تالميـذ بال  استق
املدرســي مــن أجــل تــوفري أنــشطة ترفيهيــة هلــم ومــساعدهتم علــى إعــداد واجبــاهتم املدرســية يف  

 ).املرتل
 

 العنف ضد املرأة  
املـــرأة، باســـتثناء العنـــف املـــرتيل، ال يقـــدم التقريـــر أي معلومـــات عـــن العنـــف ضـــد    - ١١
فريجـى تقـدمي بيانـات عـن آخـر املـستجدات بـشأن مجيـع أشـكال                  . ذلك العنف اجلنسي   يف مبا

ــدابري املتخــذة ملنعهــا وم    ــسائدة ضــد املــرأة وعــن الت ــها، وفقــا للتوصــية العامــة  العنــف ال كافحت
وُيرجى بشكل خاص توفري معلومات عن خـدمات الـدعم املتاحـة للنـساء ضـحايا                . للجنة ١٩

ويرجى أيضا بيان مـا إذا كـان قـد          . احملاكمات واألحكام الصادرة ضد مرتكبيه    العنف، وعدد   
 . السكان عن العنف ضد املرأة، وذكر نتائجهيف أوساطأجري استقصاء 
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التحــرش ’’، الــذي أصــبح الفــصل اخلــامس املعنــون   ٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٦إن قــانون  
مـن الكتـاب    ‘‘ على قـدم املـساواة     معاملة النساء والرجال  ’’من الباب الرابع املسّمى     ‘‘ اجلنسي

 والتلميـذات والطالبـات     واملتمرنـات   املتـدربات  الثاين من قانون العمل، حيمـي مجيـع املوظفـات         
 ٢٠٠٦ومل تـشر إحـصائيات الـشرطة يف عـام           . من التحّرش اجلنـسي يف إطـار عالقـات العمـل          

 .إىل حاالت حتّرش جنسي يف إطار عالقات العمل
 امـرأة   ٧٦٠ لعنـف جبميـع أشـكاله     ضحايا ا  بلغ عدد الشرطة،  واستنادا إىل إحصائيات     
هذه اإلحـصاءات جـرائم االغتيـال والقتـل العمـد والقتـل       وتشمل  . وطفال رجال   ٥٩٨ وفتاة و 

عاقـة عـن   اإلعاقة عن العمـل والـضرب املتعّمـد غـري املـؤّدي إىل         اإلوالضرب املتعّمد املؤّدي إىل     
 واالختطــاف واالحتجــاز واالغتــصاب واجلــرائم العمــل والــضرب غــري املتعّمــد وأخــذ الرهــائن

 .املرتكبة انتهاكاً لقانون العنف املرتيل
ومـن أصــل النــساء والفتيــات ضــحايا جلميـع اجلــرائم املدرجــة يف اإلحــصاءات، بلغــت    

 . يف املائة٦الغتصاب  يف املائة، وضحايا ا٤٩يل لعنف املرتضحايا انسبة 
 ضـد األشـخاص الـيت        املرتكبـة  ئة من مجيع اجلـرائم     يف املا  ١٢ العنف املرتيل    وتبلغ نسبة  

مـن    يف املائـة مـن احلـاالت       ٨٧يف   ويف حالة العنف املـرتيل، كانـت الـضحايا        . أحصتها الشرطة 
، صــدر ٢٠٠٦وخــالل عــام  . مــن الــذكور   يف املائــة منــها ٨٣يف  اإلنــاث وكــان املعتــدون  

الـسجن  : العقوبـة القـصوى   (يل  العنف املرت ب املتعلق يف إطار القانون     بعقوبة مشفوعاحكما   ٣٥
 ). يورو١ ٠٠٠غرامة قدرها و سنوات ٣

وملكافحــة مجيــع أشــكال العنــف هــذه بــشكل فعــال، زيــد عــدد مــوظفي الــشرطة يف      
 .الدوقية الكربى

لعنـف اجلـسدي والنفـسي واجلنـسي يف         اوميكن عند االقتضاء اسـتقبال النـساء ضـحايا           
. ات متخصـصة عديـدة موزعـة يف أحنـاء البلـد           مراكز رعاية نسائية، وميكنهن استـشارة مؤسـس       

ومتّول الدولة هذه املؤسسات متـويال كـامال علـى أسـاس اتفاقيـات مربمـة بينـها بـني واألجهـزة                      
 .اليت تتوىل إدارهتا

 .استقصاء سكاين بشأن العنف ضد املرأةأي ومل جير  
 

  بالنساء واستغالهلن يف البغاءاالجتار  
ا اخلتامية السابقة باعتمـاد سياسـات شـاملة ملكافحـة االجتـار             أوصت اللجنة يف تعليقاهت    - ١٢

فريجى تقدمي تفاصيل عن اخلطـوات الـيت   ). ٣١٣، الفقرة A/58/38 (Part I)(بالنساء والفتيات 
اختذهتا احلكومة لالستجابة هلذه التوصية، ويرجى بصفة خاصـة تقـدمي معلومـات عـن البيانـات                 
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 والـاليت جلـنب إىل لكـسمربغ، واملتجـرين الـذين جـرت              اإلحصائية عن النـساء ضـحايا االجتـار       
مقاضاهتم وصدرت ضدهم عقوبات، ومعلومات عن خـدمات الـدعم وتـدابري احلمايـة املتاحـة               

 .االجتار هبن، مبا يف ذلك إصدار تراخيص اإلقامة بالبلد هلن للنساء الالئي مت
 بالنـساء   االجتـار كافحـة   تـدابري مل  علـى    اخلطة الوطنية للمساواة بني الرجل واملـرأة         نصت 

 :التدابري هي ذهبغرض استغالهلن جنسيا ولتوعية زبائن البغاء باألخطار اليت تتهددهم، وه
خلـدمات اجلنـسية    تقييم كمي ونوعي ملوقـف الـسكان، والسـيما الرجـال، مـن شـراء ا                - 

 بواق أو بدون واق
 ألماكن البغاءوضع خرائط  - 
 جرد طلب الزبائن - 
 االجتار بالنساء بغرض استغالهلن جنسيارعاية ضحايا  شبكة لنشاءإ - 
 االجتار بالنساءتوعية وتدريب املسؤولني عن رعاية ضحايا  - 
 بالنساء الستغالهلن جنسيا وبأخطـار العـدوى بـاألمراض          االجتارتوعية الزبائن بظاهرة     - 

 املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
 موجهة ملمارسي البغاءة بعدة لغات خاصإعداد أداة إعالمية  - 

 
 رسم خريطة البغاء يف لكسمربغ  

 قدمت وزارة تكافؤ الفـرص نتـائج رسـم خريطـة البغـاء              ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤يف   
ــا   افقـــد ع. يف لكـــسمربغ ينـــت أوســـاط البغـــاء يف لكـــسمربغ وأجـــرت مقـــابالت مـــع البغايـ

صلة بـسمات البغايـا مـن    وتناولـت هـذه املقـابالت املـسائل املتـ         . وعمالئهم من الرجال والنساء   
الرجــال والنــساء وأنــشطتهم البغائيــة ومــدى إملــامهم بالرعايــة الــصحية والوقائيــة وباالتــصاالت 

ولـئن أمكـن التمييـز بـني عـدة أنـواع مـن        . والرعايـة االجتماعيـة، وبآفـاق احليـاة ومـا إىل ذلـك      
، فـإن   )ات اجلديـدات   واملـدمنات واملهـاجر    “تقليـديا ” والبغايـا    “عرضـا ”البغايـا   (البغايا النساء   

 .السبب الرئيسي الذي تعللن به ممارستهن للبغاء هو مكسب املال
 

 تقصي احلقائق بشأن موضوع البغاء  
ــر /قامــت شــركة دراســات وآراء يف شــباط    ، بتكليــف مــن وزارة تكــافؤ  ٢٠٠٧فرباي

وأجريـت مقـابالت مـع      . الفرص، بإجراء تقص للحقـائق بـشأن موضـوع البغـاء يف لكـسمربغ             
وتـبني مـن    .  عاما كحد أدىن ويعيـشون يف لكـسمربغ        ١٨ أشخاص يبلغون من العمر      ١ ٠١٠
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 يف املائــة مــن الرجــال أكــدوا أهنــم دفعــوا أمــواال لــشراء خــدمات ١٢الدراسـة االستقــصائية أن  
 .جنسية، يف حني مل تدفع أي امرأة أمواال هلذا الغرض

 
  بالنساءاالجتارتدابري مكافحة   

رص، يف إطار نقل أحكام اتفاقيـة جملـس أوروبـا لتطبيقهـا علـى               قامت وزارة تكافؤ الف    
 االجتــار باألشــخاص، وأحكــام بروتوكــول بــالريمو اإلضــايف الرامــي إىل منــع   االجتــارمكافحــة 

باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه، وأحكـام القـرار اإلطـاري للجنـة األوروبيـة املتعلـق مبكافحـة                  
مثل مهمته الرئيـسية يف إقامـة شـبكة لرعايـة ضـحايا       باألشخاص، بتشكيل فريق عمل تت    االجتار
 باألشـخاص   االجتاروستقدم مسودة القانون املتعلق مبكافحة      .  باألشخاص بصورة فعالة   االجتار

 مسودة القانون املتعلق حبرية تنقل األشخاص واهلجـرة         صوتن. ٢٠٠٧إىل الربملان يف هناية عام      
 باألشـخاص مـن مـواطين بلـدان     االجتـار لـضحايا   بـالترخيص باإلقامـة   قلـ ععلى أحكام حمددة تت 

 ) .٢٠٠٧أكتوبر /يف هناية تشرين األولالقانون سيتم تقدمي (ثالثة 
 ضارغـ أل باألشـخاص    االجتـار ” أنشئ فريق حتقيق خـاص حتـت اسـم           ٢٠٠٦ويف عام    

 إيـواء النـساء برعايـة       دوائـر وتتكفـل   .  ضمن جهاز شرطة الدوقية العظمى     “االستغالل اجلنسي 
 االســتغالل اجلنــسي، وتقــدم املنظمــات غــري ضارغــأل باألشــخاص االجتــار مــن ضــحايا النــساء

 . احلكومية هلن الرعاية يف مراكز متنقلة
 

 مكررا من الفصل السادس من ٣٧٩ و ٣٧٩األحكام الصادرة مبوجب أحكام املادتني   
  هبم البغاء واستغالل األشخاص واالجتار-قانون العقوبات 

نظــرت  ٢٠٠٧أغــسطس / وآب٢٠٠٦ينــاير /ة بــني كــانون الثــاين  يف الفتــرة املمتــد  
 مكـررا مـن     ٣٧٩ و   ٣٧٩، وذلـك مبوجـب أحكـام املـادتني           يف عـشر قـضايا     حماكم لكسمربغ 
. وكان مرتكبو هذه األفعال ذكورا يف ست حاالت وإناثـا يف مثـاين حـاالت              . قانون العقوبات 

 .وكانت كافة الضحايا من اإلناث
  

تـراخيص   يل عن أثر قرار احلكومة التوقف عن إصـدار تأشـريات أو           يرجى تقدمي تفاص   - ١٣
ــاملالهي       ــانني ب ــدان ال تنتمــي إىل االحتــاد األورويب لالشــتغال كفن لألشــخاص القــادمني مــن بل

 .الليلية، يف سياق جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص
 ملـواطين  ةاملقدمـ عمـل  التأشـريات وتـراخيص   ال إلغـاء    ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١منذ أن مت يف      

تمكنهم من العمل كفنانني يف املالهي الليليـة، لـوحظ أن           لبلدان ال تنتمي إىل االحتاد األورويب       
 .مالكي هذه املالهي عمدوا إىل إعادة تنظيم وتكييف طريقة عملهم
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وأتــاح انــضمام بلــدان جديــدة إىل االحتــاد األورويب تعــيني نــساء كفنانــات يف مالهــي   
 ســيما النــساء القادمــات مــن لتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا وبلغاريــا        ليليــة لفتــرات قــصرية، وال  

ويعتــربون النــساء ومهيــة عقــود إبرام ويقــوم أصــحاب هــذه املالهــي بــ  . واجلمهوريــة التــشيكية
 .عامالت مستقالت

وتقـدم  تقـوم بالتحقيقـات الالزمـة       وعليه يصبح مـن الـصعوبة مبكـان علـى الـشرطة أن               
 النساء املعنيات يتمتعن باحلق يف الـسفر والتنقـل شـريطة أن يكـن               أرقاما دقيقة هبذا الشأن، ألن    

ــتم وال ). مبوجــب اتفــاق شــنغن مــثال (واز ســفر صــاحل حــامالت جلــ ــساء يتــسجي ل معظــم الن
 بوسـع الـسلطات ممارسـة       فلـيس وبالتـايل   . ورة نظامية عند دخـوهلن إىل أراضـي لكـسمربغ         ـبص

 .ة إقامتهنمدأي رقابة على عددهن و
أصــحاب تحريــر حماضــر يف شــأن طة ومفتــشية العمــل واملنــاجم شــرعتا ب بيــد أن الــشر 

. مل تكن مسجالت لدى دائرة الضمان االجتمـاعي       ) العامالت املستقالت (املالهي ألن النساء    
ن مواصــلة مــإال أن األحكــام الــيت صــدرت عــن احملــاكم بتغــرمي أصــحاب املالهــي مل متــنعهم      

دد التخصصات، الـذي شـكلته وزارة العـدل، يـدرس           بيد أن فريق العمل املتع    . استغالل النساء 
 القـوانني اجلـاري إعـدادها،    ساعد مـشاريع وستـ . ما للدولة من إمكانيـات لتـدارك هـذا الوضـع         

جتـــار باألشـــخاص وبـــاإلجراءات التنظيميـــة، والقـــانون اخلـــاص بالـــشرطة املعنيـــة   الاملتعلقـــة با
 . مكافحة استغالل النساء بصورة فعالة علىباألجانب

 
 شاركة يف احلياة السياسيةامل  

مــا تــزال نــسبة متثيــل النــساء ضــئيلة يف احلكومــة والربملــان واجملــالس البلديــة واهليئــات     - ١٤
العامــة األخرى على الرغم من أن اللجنة أوصت يف تقريرها السابق بأن تتخذ الدولة الطـرف                 

، A/58/38 (Part I)( مجيع اجملـاالت  املزيد من التدابري لتعزيز متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرار يف
هـي التـدابري املتخـذة لتحقيـق مـشاركة املـرأة مـشاركة كاملـة وعلـى قــدم           فمـا ). ٣١١الفقـرة  

 ١يف ذلـك تطبيـق تـدابري اسـتثنائية مؤقتـة وفقـا للفقـرة                 املساواة مع الرجل يف احلياة العامة، مبـا       
 للجنة؟ ٢٥ ورقم ٢٣ من االتفاقية والتوصيتني العامتني رقم ٤من املادة 

 
 من املادة السابعة مـن التقريـر اخلـامس          ١١٣ إىل   ٩٧إن التدابري املبينة يف الفقرات من        

 .A/58/38 من الوثيقة ٣١١تستجيب لتوصيات اللجنة املبينة يف الفقرة 

 : التدابري التاليةعلى يف خطة العمل الوطنية للمساواة بني املرأة والرجل تنصو 
 اختاذ القرار السياسي واالقتصاديملرأة يف تعزيز مشاركة ا - 
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 ب املرشحات واملنتخبات السياسياتمتويل تدري •  

 اختاذ القرار السياسي واالقتصاديإجراء حبوث عن مشاركة املرأة يف  •  

، علـى كفالـة     “التـدابري اإلجيابيـة   ”حث شركات القطاع اخلاص، يف إطار برنامج         •  
فـة اجملـاالت    توازنة يف مناصب اختاذ القرار ويف كا      مشاركة املرأة والرجل بصورة م    

 وعلى كافة املستويات

 وتثقيفيـة يف شـركات      إجراء دراسات واختاذ إجراءات وتنظـيم تظـاهرات إعالميـة          •  
 القطاع اخلاص

 املناطق البلديةرأة والرجل على مستوى تعزيز ثقافة املساواة بني امل - 
لداخليـة وإدارة األراضـي ووزارة تكـافؤ الفـرص        تنفيذ املرسوم الصادر عن وزارة ا      •  

ــة املــــدن وامل ــة ونقابــ ــاطق البلديــ ــه إىل إدارات املنــ ــاطقاللكــــسمربغية، واملوجــ  نــ
ــوز يف ــه /متـ ــل     ٢٠٠٥يوليـ ــرأة والرجـ ــني املـ ــساواة بـ ــة املـ ــى سياسـ ــا علـ  إلطالعهـ
 ) من تقرير لكسمربغ اخلامس١١٣رة الفق انظر(

 “نمية احملليةاملساواة بني اجلنسني يف الت”مشروع  - 
املـرأة والرجـل،    جمتمعية بشأن   شرعت وزارة تكافؤ الفرص بتنفيذ مشروع سياسة         •  

مل املـــشروع إعـــداد أدوات تـــدريب شويـــ. منركامـــع ســـلوفينيا والـــدباالشـــتراك 
 اختــاذ القــرارات الــسياسية علــى  يف جمــالاملــرأة تتعلــق بتحــسني وضــع  وإجــراءات 

 مـــن تقريـــر ١١٢ إىل ١١٠فقـــرات مـــن يف الرد بيـــان ذلــك  ويـــ. الــصعيد احمللـــي 
 .لكسمربغ اخلامس

 العمالة  
يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، أعربـت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار الفـروق القائمـة                    - ١٥
األجور بني النساء والرجال على األعمـال املتـساوية يف القيمـة، وأوصـت بوضـع سياسـات                   يف

). ٣١٥ و ٣١٤، الفقرتــان A/58/38 (Part I)(رأة للقــضاء علــى التمييــز يف األجــور ضــد املــ  
القـضاء علـى الفجـوة     فريجى تقدمي معلومات عن أثر التـدابري املـذكورة يف التقريـر، الراميـة إىل       

 .٢٠٠٤ يونيه/ حزيران ٣٠يف األجور بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك أثر قانون 
، أجريــت A/58/38لوثيقــة  مــن ا٣١٥ و ٣١٤عمــال بالتوصــيات الــواردة يف الفقــرتني  

 :دراستان مها



CEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1  
 

07-53989 23 
 

 
 ١الدراسة   

ــة         ــة املركزي ــز ضــد املــرأة يف ســوق العمــل؟ أجــرت هــذه الدراســة اهليئ ــاك متيي هــل هن
 يف املـؤمتر املعنـون   ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٢٤لإلحصاءات والدراسات االقتصادية، وقـدمت يف      

 .“حقيقة أم أسطورة: املساواة بني املرأة والرجل يف العمالة”
 

 ٢الدراسة   
، حتليـل قـانوين لفيفيـان إيكـري،     “املساواة بـني املـرأة والرجـل يف االتفاقـات اجلماعيـة          ” 

 يف احلقوق، واخلـبرية يف جمـال املـساواة بـني املـرأة والرجـل لـدى جلنـة                    هحاملة شهادة الدكتورا  
 .اجلماعات األوروبية

 :وكانت أهداف هذه الدراسة تتمثل فيما يلي 
املعنـيني واملعنيـات    سـباب التمييـز يف األجـور بغيـة استئـصاهلا مـع توعيـة                الكشف عن أ   - 

 هبذه الظاهرة
حتليل وقع االتفاقات اجلماعية على املساواة بني املرأة والرجل يف املعاملـة ويف األجـور                - 

 ة حتسني فعاليتها على هذا الصعيدبغي

ملـساواة يف األجـور بـني املـرأة         التفاقات اجلماعية على ا   أن تأثري ا  وبينت الدراسة الثانية     
وقــد قــدمت هــذه الدراســة إىل الــشركاء االجتمــاعيني والغــرف املهنيــة  .  كــان ضــئيالوالرجــل

والغرف املعنية باملوظفني لكي تبدي رأيها فيها، وينتظر أن ترد الردود حبلول منتـصف تـشرين                
) مل حتـدد مـدهتا     (وقررت احلكومة األخذ على سبيل التجربـة لفتـرة مـا          . ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

مببدأ االلتزام بتوفري السبل الكفيلة بإزالة عناصر التمييز اليت ال ميكن تعليلها بصورة موضـوعية،               
 . ليستبدل فيما بعد مببدأ االلتزام بتحقيق النتائج على صعيد إزالة عناصر التمييز هذه

ملـساواة  ا” هنـ ا مـؤمترا عنو   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٤ونظمت وزارة تكـافؤ الفـرص يف         
بالتعــاون مــع وزارة الطبقــات  وذلــك ، “حقيقــة أم أســطورة؟: بــني املــرأة والرجــل يف العمالــة 

الوســـطى ووزارة الـــسياحة واإلســـكان ووزارة االقتـــصاد والتجـــارة اخلارجيـــة ووزارة العمـــل 
اهلـدف مـن هـذا املـؤمتر     كـان  و. والعمالة واهليئة املركزية لإلحـصاءات والدراسـات االقتـصادية        

ات على استمرار عدم املساواة يف األجور بني املـرأة          ؤسسع الشركاء االجتماعيني وامل    إطال هو
ــشاركات مبــسؤولياهتم يف هــذا اجملــال     ــة املــشاركني وامل ــد شــارك يف هــذه  . والرجــل وتوعي وق

 . مشارك٢٠٠التظاهرة زهاء 
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االجتاهـات   يقدم التقرير معلومات قليلة عن التطور الذي طرأ منذ تقدمي آخر تقرير يف           - ١٦
فريجى تقدمي عرض عام عن تطـور هـذه         . املتعلقة حبصة املرأة يف خمتلف املهن ويف سوق العمل        

االجتاهات مع تصنيف مجيـع املعلومـات حـسب االنتمـاء العرقـي للنـساء، إذا أمكـن، وحـسب                    
 .فئاهتن العمرية

تــصنف البيانــات اإلحــصائية حــسب اجلنــسية؛ ألن مــن غــري املفيــد تــصنيفها حــسب      
 ٢٠٠٦ويتبني من البيانات الواردة يف تقريـر إدارة العمالـة عـن األنـشطة لعـام              . نتماء العرقي اال

ــو     ــيمني يف لكــسمربغ تنم ــة للمق ــة الوظيفي ــدل  أن العمال ــساء  يف املتوســط مبع ــدى الن  أســرع ل
 ). يف املائــــة ١,٧ (+ الرجــــال  ممــــا هــــو لــــدى  )  يف املائــــة خــــالل الفتــــرة ذاهتــــا   ٣,٣+ (

 أقـل اتـساعا    الفـرق بـني املـرأة والرجـل          إنلـة غـري املقـيمني يف لكـسمربغ فـ          أما فيما يتعلـق بعما    
 ). يف املائة للرجال٦,٣+ يف املائة للنساء و ٦,٩ (+
 

ــة املقــيمني يف لكــسمربغ تبلــغ        ٤١,٣ومــن اجلــدير بالــذكر أن نــسبة النــساء يف عمال
 .املائة يف
  

 عاما يف الفترة مـن عـام   ٥٤ و ٢٥منو نسبة عمالة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني         
 ، حسب اجلنسية وحسب اجلنس٢٠٠٦ إىل عام ١٩٨٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة املئوية

 الرجال النساء الرجال النساء

 مواطنو لكسمربغ األجانب
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 اجلميع األجانب اللكسمربغيون 
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء السنة

٣٩,٢ ٩٣,٧ ٤٧,٠ ٩٥,١ ٣٦,٠ ٩٣,٠ ١٩٨٣ 
٤٣,٩ ٩٥,٥ ٤٧,٧ ٩٤,٩ ٣٧,٦ ٩٣,٦ ١٩٨٤ 
٤٤,٢ ٩٤,١ ٤٨,١ ٩٣,٨ ٣٨,٧ ٩٣,٤ ١٩٨٥ 
٤٧,٢ ٩٦,٠ ٤٩,٨ ٩٥,٥ ٤١,١ ٩٤,٤ ١٩٨٦ 
٤٦,٤ ٩٤,٩ ٥٤,٠ ٩٦,١ ٤٢,٩ ٩٤,٥ ١٩٨٧ 
٤٥,٥ ٩٥,١ ٥٠,٩ ٩٥,٤ ٤٣,٠ ٩٥,٠ ١٩٨٨ 
٤٧,٠ ٩٤,٠ ٥٣,٨ ٩٤,٨ ٤٣,٨ ٩٣,٦ ١٩٨٩ 
٥٣,٣ ٩٣,٨ ٦٠,٠ ٩٣,٧ ٤٩,٨ ٩٣,٨ ١٩٩٢ 
٥٣,٧ ٩٣,٥ ٥٩,٣ ٩٤,٧ ٥٠,٧ ٩٢,٩ ١٩٩٣ 
٥٣,٨ ٩٢,٥ ٦٠,٥ ٩٢,٦ ٤٩,٩ ٩٢,٥ ١٩٩٤ 
٥٣,٤ ٩٢,٢ ٥٩,٠ ٩٢,٦ ٥٠,٠ ٩١,٩ ١٩٩٥ 
٥٣,٦ ٩٢,١ ٥٦,٤ ٩٢,٢ ٥١,٨ ٩٢,٠ ١٩٩٦ 
٥٦,٢ ٩١,٨ ٦٠,٨ ٩١,٤ ٥٣,٢ ٩٢,٠ ١٩٩٧ 
٥٦,١ ٩٢,٧ ٥٧,٩ ٩٢,٢ ٥٤,٩ ٩٣,٠ ١٩٩٨ 
٦٠,٣ ٩٢,٨ ٦٣,٦ ٩٢,٧ ٥٨,٠ ٩٢,٩ ١٩٩٩ 
٦١,٦ ٩٢,٦ ٦٤,٥ ٩٠,٤ ٥٩,٥ ٩٤,١ ٢٠٠٠ 
٦٥,٣ ٩٢,٠ ٦٦,٩ ٩١,٣ ٦٣,٩ ٩٢,٦ ٢٠٠٣ 
٦٩,٤ ٩٢,٧ ٦٨,٦ ٩٢,٠ ٧٠,٠ ٩٣,٣ ٢٠٠٦ 

       
  
 . اهليئة املركزية لإلحصاءات والدراسات االقتصادية-دراسات استقصائية للقوى العاملة  :املصدر 
 .املقيمون يف لكسمربغ :النطاق 
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 اجلميع نباألجا اللكسمربغيون 
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء السنة

٣٩,١ ٣٩,٧ ٤٦,٩ ٤٣,٤ ٣٦,١ ٣٨,٢ ١٩٨٣ 
٣٣,٣ ٣٧,٨ ٣٩,١ ٤٣,٨ ٣١,٢ ٣٥,٦ ١٩٨٤ 
٣٤,٣ ٣٣,٦ ٣٩,١ ٣٦,٠ ٣١,٦ ٣٢,٣ ١٩٨٥ 
٣١,٣ ٣١,٥ ٣٢,٤ ٣٢,٤ ٣٠,٧ ٣١,٠ ١٩٨٦ 
٢٨,٠ ٣١,٠ ٣٥,٨ ٣٨,٣ ٢٤,٧ ٢٨,٠ ١٩٨٧ 
٢٥,٢ ٢٥,٠ ٣٠,٩ ٣٥,٥ ٢٢,٧ ٢٠,٤ ١٩٨٨ 
٢١,٧ ٢٧,٢ ٢٤,٧ ٣٣,٩ ٢٠,٤ ٢٤,١ ١٩٨٩ 
٢٢,٢ ٢٢,٩ ٢٤,٢ ٢٨,٨ ٢١,٠ ١٩,٣ ١٩٩٢ 
١٣,٤ ١٤,٣ ٢١,٣ ٢٢,٢ ٨,٥ ٨,٨ ١٩٩٣ 
١٦,٧ ١٥,٦ ٢١,١ ١٨,٧ ١٤,١ ١٣,٨ ١٩٩٤ 
١٣,٧ ١٤,٩ ١٦,٧ ٢٠,٤ ١١,٧ ١١,٢ ١٩٩٥ 
١٠,٩ ١٣,٣ ١٥,٩ ٢٠,٠ ٧,٧ ٩,٠ ١٩٩٦ 
٦,٤ ٩,٨ ١٠,٧ ١٣,٧ ٣,٥ ٧,٤ ١٩٩٧ 
٧,٠ ٩,٨ ١٠,٠ ٩,٤ ٥,٠ ١٠,١ ١٩٩٨ 

 يف الفتـرة    سـنة  ١٩ و   ١٥منو نسبة عمالة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـني          
 النسبة املئوية ، حسب اجلنسية وحسب اجلنس٢٠٠٦ عام إىل١٩٨٣  عاممن

 الرجال النساء ساءالن الرجال

 مواطنو لكسمربغ األجانب
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 اجلميع نباألجا اللكسمربغيون 
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء السنة

٨,٦ ١٢,٣ ١٢,٠ ١٤,٦ ٦,٢ ١٠,٨ ١٩٩٩ 
٧,٥ ٩,٩ ٧,٧ ١٢,٠ ٧,٤ ٨,٧ ٢٠٠٠ 
٦,١ ٨,٩ ٥,٦ ١١,١ ٦,٣ ٧,٥ ٢٠٠٣ 
٤,٠ ٧,٤ ٥,١ ٧,٣ ٣,٤ ٧,٤ ٢٠٠٦ 

       
  
 .راسات االقتصادية اهليئة املركزية لإلحصاءات والد-دراسات استقصائية للقوى العاملة  :املصدر 
 .املقيمون يف لكسمربغ :النطاق 
  

، ٢٠٠٦ يف عام سنة ٦٤ و ١٥منو نسبة عمالة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني        
 حسب اجلنسية وحسب اجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة املئوية

 النســــاء

 الرجــــال

دول أجنبية من 
خارج االحتاد 
 األورويب

دول أجنبية من
 االحتاد دول

 األورويب
 يةلكسمربغ يةبرتغال يةفرنسيةبلجيكإيطالية
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 الرجال والنساء النساء الرجال اجلنسية

 ٦٢,٨ ٥٤,٤ ٧١,٤ لكسمربغية
 ٧٤,٤ ٦٦,٢ ٨١,٥ برتغالية
 ٧٦,٦ ٦٥,٢ ٨٧,٥ فرنسية
 ٧٥,٠ ٦٦,٢ ٨٣,٤ بلجيكية
 ٦٥,٨ ٥٩,١ ٧١,٧ إيطالية

 ٦٩,٩ ٦٣,٧ ٧٧,٤ دول أجنبية من دول االحتاد األورويب
 ٦٤,٤ ٥٤,٨ ٧٧,٨ دول أجنبية من خارج االحتاد األورويب

       ٦٦,٧ ٥٨,٢ ٧٥,٣ كافة اجلنسيات 
ــاالعلقــوى لدراســات استقــصائية   :املصدر  ــة لإلحــصاءات والدراســات   - ٢٠٠٦ يف عــام ةمل ــة املركزي  اهليئ

 .االقتصادية
 .املقيمون يف لكسمربغ :النطاق 
 

 ، حسب مكان اإلقامة وحسب اجلنس٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و ١٩٨٨ع املوظفني واملوظفات يف األعوام يتوز
 

 النسبة املئوية على األعمدة النسبة املئوية على السطور عدد املقيمني 
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال ملقيمون يف لكسمربغا

١٩٨٨          
٨٣ ٦٩٢:املقيمون يف لكسمربغ مبن فيهم  ٤٥ ٨٣٧  ١٢٩ ٥٢٩  ٨٤,١ ٨٧,١ ٨٢,٥ ١٠٠,٠ ٣٥,٤ ٦٤,٦ 

٥٩ ٧٢٥ اللكسمربغيون -  ٣١ ١٣٩  ٩٠ ٨٦٤  ٥٩,٠ ٥٩,١ ٥٨,٩ ١٠٠,٠ ٣٤,٣ ٦٥,٧ 

٢٣ ٩٦٧ األجانب -  ١٤ ٦٩٨  ٣٨ ٦٦٥  ٢٥,١ ٢٧,٩ ٢٣,٦ ١٠٠,٠ ٣٨,٠ ٦٢,٠ 

١٧ ٧٥٤ املقيمون على احلدود  ٦ ٨١٣  ٢٤ ٥٦٧  ١٥,٩ ١٢,٩ ١٧,٥ ١٠٠,٠ ٢٧,٧ ٧٢,٣ 

١٠١ ٤٤٦ اجملموع   ٥٢ ٦٥٠  ١٥٤ ٠٩٦  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٤,٢ ٦٥,٨ 

٢٠٠٣          
٩٩ ٥٨٩:املقيمون يف لكسمربغ مبن فيهم  ٦٨ ١٧٦  ١٦٧ ٧٦٥  ٦١,٤ ٦٦,٥ ٥٨,٢ ١٠٠,٠ ٤٠,٦ ٥٩,٤ 

٥٥ ٦٤٤ اللكسمربغيون -  ٣٧ ٥٣٨  ٩٣ ١٨٢  ٣٤,١ ٣٦,٦ ٣٢,٥ ١٠٠,٠ ٤٠,٣ ٥٩,٧ 

٤٣ ٩٤٥ األجانب -  ٣٠ ٦٣٨  ٧٤ ٥٨٣  ٢٧,٣ ٢٩,٩ ٢٥,٧ ١٠٠,٠ ٤١,١ ٥٨,٩ 

٧١ ٣٨٨ املقيمون على احلدود  ٣٤ ٢٧٤  ١٠٥ ٦٦٢  ٣٨,٦ ٣٣,٥ ٤١,٨ ١٠٠,٠ ٣٢,٤ ٦٧,٦ 

١٧٠ ٩٧٧ اجملموع   ١٠٢ ٤٥٠  ٢٧٣ ٤٢٧  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٧,٥ ٦٢,٥ 

٢٠٠٦          
١٠٢ ٤٧٥:املقيمون يف لكسمربغ مبن فيهم  ٧٣ ٤٥٩  ١٧٥ ٩٣٤  ٥٨,٧ ٦٤,٨ ٥٥,١ ١٠٠,٠ ٤١,٨ ٥٨,٢ 

٥٥ ٠٨٣ اللكسمربغيون -  ٣٩ ٨١٧  ٩٤ ٩٠٠  ٣١,٧ ٣٥,١ ٢٩,٦ ١٠٠,٠ ٤٢,٠ ٥٨,٠ 
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 النسبة املئوية على األعمدة النسبة املئوية على السطور عدد املقيمني 
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال ملقيمون يف لكسمربغا

٧٤ ٣٩٢ األجانب -  ٣٣ ٦٤٢  ٨١ ٠٣٤  ٢٧,١ ٢٩,٧ ٢٥,٥ ١٠٠,٠ ٤١,٥ ٥٨,٥ 

٨٣ ٦٥٦ املقيمون على احلدود  ٣٩ ٩١٢  ١٢٣ ٥٦٨  ٤١,٣ ٣٥,٢ ٤٤,٩ ١٠٠,٠ ٣٢,٣ ٦٧,٧ 

١٨٦ ١٣١ اجملموع   ١١٣ ٣٧١  ٢٩٩ ٥٠٢  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٧,٩ ٦٢,١ 
           

 املفتشية العامة للضمان االجتماعي :املصدر 
 ون يف لكسمربغ واملقيمون على احلدوداملقيم :النطاق 

 ٢٠٠٦ توزيع املوظفات حسب قطاع النشاط االقتصادي وحسب مكان اإلقامة يف عام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 األجنبيات املقيمات على احلدود 

 الكسمربغيات

القطاع األويل

القطاع الثانوي

القطاع التجاري
قطاع الضيافة
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 النسب املئوية على األعمدة النسب املئوية على السطور عدد املوظفات 

 األجنبيات اللكسمربغيات فرع النشاط االقتصادي

ات املقيمــــــ 
ــى  علـــــــــــــ

 األجنبيات اللكسمربغيات اجملموع احلدود

املقيمـــــــات 
ــى  علـــــــــــــ

 األجنبيات اللكسمربغيات اجملموع احلدود

املقيمـــــــات 
ــى  علـــــــــــــ

 اجملموع احلدود

 ٠,٣ ٠,١ ٥٥,٤٢٧,٣١٧,٣١٠٠,٠٠,٥٠,٣ ١٨٩٩٣٥٩٣٤١ الزراعة والقنص واحلراجة
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠٠,٠صفرصفرصفرصفر صفررصفصفرصفر االستزراع املائيصيد األمساك، و

 ٠,٠ ٠,٠ ٥٤,٣٢٠,٠٢٥,٧١٠٠,٠٠,٠٠,٠ ١٩٧٩٣٥ الصناعات االستخراجية
٥ ٢٧١٣ ١٥٧٣ ١٥٩٤ ٥٤٦ الصناعات التحويلية  ٥,٠ ٦,٤ ٢٧,١٢٧,٩٤٥,٠١٠٠,٠٣,٩٤,٧ 

 ٠,١ ٠,٠ ٨٢,٥١١,٧٥,٨١٠٠,٠٠,٣٠,١ ١٢٧١٨٩١٥٤إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء
٢ ٧٣٦٥٦٥٨٦٨١٦٩ التشييد  ١,٩ ٢,٢ ٣٣,٩٢٦,٠٤٠,٠١٠٠,٠١,٨١,٧ 

التجــــــارة، إصــــــالح الــــــسيارات 
١٧ ٨٥٢٧ ٤٠٥١ ٤٦٤٤ ٨٣٢ واألدوات املرتلية  ١٥,٥ ٢٠,٢ ٢٧,٦٢٦,٥٤٥,٩١٠٠,٠١٢,١١٣,٨ 

٦ ٢٤٢٥ ٣٢٨١ ٦٨٣٤٦١ املطاعمالفنادق و  ٥,٧ ٥,٧ ١٠,٦٥٣,٩٣٥,٥١٠٠,٠١,٧١٠,٣ 
٤ ١٣٥٥ ١٣٨٩ ١١٥٦ ٨١٠ النقل واالتصاالت  ٣,٨ ٣,٥ ٤١,٦٢٦,٥٣١,٩١٠٠,٠٤,٥٣,٤ 

١٦ ٨٥٦٥ ٤٢٣٥ ٤٢٩١ ٠٣٩  املاليةةالوساط  ١٤,٦ ٢٠,٦ ٢٤,٤٢٥,٩٤٩,٧١٠٠,٠١٠,١١٢,٨ 
العقــارات، واملــساكن واخلـــدمات   

١٧ ٨٤٠٢ ٦٥٥٣ ٢٤٨١ ٣٦٨ املؤسساتاملقدمة إىل   ١٥,٣ ٢١,٤ ١٣,٦٣٧,٢٤٩,١١٠٠,٠٥,٩١٩,٣ 
١٦ ٢٤٦١١٠٩ ١٣٠٤٠ ٦٠٨  العامةاتاإلدار  ١٤,٢ ١,٢ ٨٤,٥١٢,٧٢,٩١٠٠,٠٣٤,٢٦,١ 
١ ٤٤٨٣٥٤٢٣٩٠٤١ التعليم  ٠,٩ ٠,٦ ٤٣,٠٣٤,٠٢٣,٠١٠٠,٠١,١١,١ 

١٦ ٥١١١ ٣٠٥٠ ٧٨٤٠ ٢٢١ الصحة والعمل االجتماعي  ١٤,٢ ١٢,٧ ٤٤,٨٢٣,٨٣١,٣١٠٠,٠١٨,١١١,٤ 
اخلــــدمات اجلماعيــــة االجتماعيــــة 

٤ ١٣٧٨ ١٣٢٨ ١٥١٨ ٥٣٢ والشخصية  ٣,٩ ٣,٣ ٣٥,٠٣٤,٧٣٠,٣١٠٠,٠٣,٨٤,٥ 
٣ ٣٤٣٣٩٦٩ ٤٧٣٠٦٣ اخلدمات املرتلية  ٣,٥ ١,١ ١١,٩٧٧,٢١٠,٩١٠٠,٠١,٢٩,١ 

ــا  ــضطلع هبــ ــشطة املــ ــارج األنــ  خــ
 ٠,٤ ٠,٣ ٩,٩٦٣,٤٢٦,٧١٠٠,٠٠,١٠,٨ ٤٢٢٦٨١١٣٤٢٣ اإلقليم

 ٠,٦ ٠,٧ ٢٢,٠٣٨,١٣٩,٩١٠٠,٠٠,٤٠,٧ ١٤٤٢٤٩٢٦١٦٥٤ األخرىاألنشطة 
١١٣ ٣٩٣٧١ ٣٣٩١٢ ٣٩٦٤٢ ٨١٧ اجملموع   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٥,١٢٩,٧٣٥,٢١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ 

             
 

 .املفشية العامة للضمان االجتماعي: املصدر
 .قيمون على احلدوداملقيمون يف لكسمربغ وامل:النطاق
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ــصادر يف    - ١٧ ــانون ال ــر الق ــار١٩يعــرض التقري ــايو / أي ــدابري   ٢٠٠٣م ــى ت ــذي نــص عل  ال
غـري أنـه يتـبني مـن حتليـل          ). ١٨الفقـرة   (تساعد على التوفيق بني احليـاة العائليـة واحليـاة املهنيـة             

ــذه اإل   ــدين أن عـــدد األمهـــات املـــستفيدات مـــن هـ ــازة الوالـ ــاء  إجـ ــاوز عـــدد اآلبـ ــازة يتجـ جـ
وعالوة على التعديالت القانونية اليت يتناوهلا التقريـر، مـا هـي التـدابري امللموسـة                ). ٨٧ الفقرة(

اليت تعتزم احلكومة اختاذها للتشجيع على تقاسـم الرجـال والنـساء عـبء العمـل واملـسؤوليات                  
 العائلية؟ 
ال تتــوخى احلكومــة اختــاذ أي تــدبري إضــايف يــشجع علــى تقاســم الرجــال والنــساء          

 . سؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل بشكل أفضلامل
غري أن وزارة شؤون األسـرة والـدمج، بغـرض رفـع حتـسني عمليـة التوفيـق بـني احليـاة                       

 :العائلية واحلياة املهنية، تتدخل بالتحديد على الصعد التالية
 إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية لألطفال خارج أوقات الدوام املدرسي  - ١ 
 شاء دور حضانة ودور هنارية لرعاية األطفالإن  - ٢ 
 استقبال األطفال يف كنف عائالت ألغراض التعلم  - ٣ 

 )١(إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية لألطفال خارج أوقات الدوام املدرسي ‐ ١الفقرة   
املراكــز التعليميــة والترفيهيـة لألطفــال خــارج أوقــات الــدوام  ”إن السـتحداث مفهــوم   
توزيـع مؤسـسات الرعايـة      (وبعدا جغرافيا   ) رفع عدد مؤسسات الرعاية   (دا كميا    بع “املدرسي

اليـة  زيـادة املـساعدات امل    (وبعـدا نوعيـا     ) وفقا لالحتياجـات املبينـة يف مجيـع أراضـي لكـسمربغ           
 ).املقدمة إىل هذه املؤسسات

ووفقــا الستقــصاء أجــراه مركــز الدراســات املتعلقــة بالــسكان والفقــر والــسياسات          
 يف املائـة مـن األطفـال احملتـاجني إىل           ٢٦، فـإن نـسبة      ٢٠٠٣يف عـام     )٢(ادية االجتماعيـة  االقتص

_________________ 
تعترب مراكَز من هذا النوع املراكُز اليت تـستقبل األطفـال دون الثامنـة عـشرة مـن عمـرهم وتقـدم هلـم أنـشطة                )١( 

 .عليمية مؤقتة بدون توفري املبيتاجتماعية ت
 Sur le mode de garde des jeunes enfants: entre”انظـر املقالـة الـيت أعـدهتا الـسيدة بالنـدين لوجـالّ املعنونـة          )٢( 

souhait et realite“      ــويرغ ــوفن زو ليتزب ــصادي االجتمــاعي للي ــق االقت  الــيت اســتندت إىل دراســة أعــدها الفري
)PSELL= Panel Socio-Economique Liewen zu Letzebuerg (      اسـتندت هـي نفـسها إىل معطيـات ُجمعـت يف

وتـأيت  .  باالستناد إىل عينة متثل سكان لكسمربغ   ٢٠٠٣وبدأ الفريق إعداد هذه الدراسة يف عام         . ٢٠٠٣عام  
ــامج اإلحــصائي الــذي نفــذه مركــز اإلحــصاءات املتعلقــة بالــدخل واألوضــاع     PSELL-3دراســة   يف إطــار الربن

، ويرمي إىل معرفة دخل األفراد واألسـر املعيـشية يف خمتلـف الـدول        )EU-SILC(املعيشية التابع لالحتاد األورويب     
 ).األعضاء يف االحتاد األورويب وأوضاعهم املعيشية
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رعاية حبسب أسلوب الرعاية املعتمد يف األسر املعيشية اليت كـان فيهـا الوالـدان يـزاوالن عمـال          
 . يلجأون إىل نظام الرعاية الذي أنشأته مراكز االستقبال٢٠٠٣يف عام 

 مقعـد   ٨ ٠٠٠دوقيـة لكـسمربغ الكـربى كانـت تـضم           ، يف حني أن     ٢٠٠٥ويف عام    
إىل وجـود حاجـة إىل    )٣(يف مراكز استقبال األطفال ملرحلة ما قبل املدرسـة، أشـارت احلكومـة            

وبنـاء علـى تقيـيم أجـري علـى أسـاس جغـرايف،              . ٢٠١٣ مقعد حـىت عـام       ٣٠ ٠٠٠ما يقدر بـ  
ــسبة    ــدرت االحتياجــات بن ــس  ٣٠قُ ــة ون ــاطق الريفي ــة يف املن ــاطق  ٥٠بة  يف املائ ــة يف املن  يف املائ

وقـدرت هـذه االحتياجـات اسـتنادا إىل عـدد األطفـال       .  يف املائـة ٤٠احلضرية، ما جيعل املعدل   
 . املقيمني يف دوقية لكسمربغ الكربى وجتربة مراكز االستقبال العاملة يف امليدان

ــة لألطفــال خــارج   ٢٠٠٧أغــسطس /ويف آب  ــة والترفيهي ــغ عــدد املراكــز التعليمي  ، بل
 . مقعدا١٠ ٤٤٩ مركزا تضم ٩٢أوقات الدوام املدرسي يف دوقية لكسمربغ الكربى 

 
 )٥( ودور هنارية لرعاية األطفال)٤(إنشاء دور حضانة ‐ ٢الفقرة   

 / كـــانون األول٣١ضــم قطـــاع املؤســـسات النهاريـــة الســـتقبال صـــغار األطفـــال يف   
 مقاعـد، وال حاجـة      ٥ ٢٠٨ دار حـضانة ودار رعايـة تـضم          ١٦٣ ما جمموعـه     ٢٠٠٦ديسمرب  

 .لالنتظار لاللتحاق هبا
 استقبال األطفال يف كنف عائالت ألغراض التعلم  ‐ ٣الفقرة 

أو لـيال باسـتقبال أطفـال جتـاوزوا الثالثـة           /إن الغرض من هذا النشاط هو القيام هنـارا و          
 . ومل يبلغوا الثامنة من عمرهم وتوفري املبيت هلم

 مرشـدا مـوزعني علـى       ٧٣ي اآلبـاء يف لكـسمربغ       ، بلـغ عـدد مرشـد      ٢٠٠٦ويف عام    
 .  بلدة٣١

_________________ 
 .٢٠٠٦بيان احلكومة بشأن حالة البلد االقتصادية واالجتماعية واملالية يف عام  )٣( 
تحقني بعـد باملؤسـسات   مؤسـسة تتـوىل اسـتقبال وتربيـة األطفـال دون الرابعـة غـري امللـ        تعترب داَر حضانة كـلُ     )٤( 

 .دون توفري املبيتالتعليمية، 
تعترب داَر رعاية هناريـة لألطفـال كـلُ مؤسـسة تتـوىل اسـتقبال وتربيـة األطفـال املـسجلني مبرحلـة التعلـيم املبكـر                            )٥( 

 يف املؤسـسات التعليميـة خـارج سـاعات الـدوام املدرسـي وأثنـاء         مرحلة ما قبل املدرسة أو املرحلة االبتدائيـة        أو
 .العطل املدرسية، ، دون توفري املبيت
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ــن         - ١٨ ــى م ــساء الدراســي أعل ــستوى الن ــر أن م ــواردة يف التقري ــن اإلحــصاءات ال ــبني م يت
مـا هـي االسـتراتيجيات      . مستوى الرجال وأهنن أكثر عددا منـهم يف وظـائف قطـاع اخلـدمات             

اء الـشابات مـن العثـور علـى أنـواع           اليت تعتمدها احلكومة أو تعتزم اعتمادها لكي تتمكن النس        
 الوظائف اليت تتناسب ومؤهالهتن ومن االحتفاظ هبذه الوظائف؟

ــة الــيت   ٢٠٠٥بــدأت وزارة تكــافؤ الفــرص، منــذ عــام      ويف إطــار اإلجــراءات اإلجيابي
يتخذها القطاع اخلاص، متول مشروعا من اإلرشاد املتبادل تشارك فيه مؤسـسات جتاريـة تعـىن      

 . من األنشطةبقطاعات خمتلفة
ويــستهدف هــذا املــشروع النــساء العــامالت يف الوســط األكــادميي اللــوايت يــشغلن          

ويف إطـار عالقـة اإلرشـاد هـذه، يقـدم شـخص             . مناصب يف املؤسسة تنطوي على مـسؤوليات      
يدعى املرِشد دعمه وخربته إىل شخص آخر يـدعى املرَشـد ملـساعدته يف مـساره الـوظيفي ويف                   

عالقة املميزة خـارج إطـار عالقـات العمـل العاديـة الـيت تـربط الشخـصني           وتقوم هذه ال  . تطوره
وهكذا، فـإن   . ويف حالة اإلرشاد املتبادل، ال يعمل املرِشد واملرَشد يف املؤسسة نفسها          . املعنيني

وميكـن  . تبادل اخلربات ميكن أن يزيل احلواجز الـيت قـد خيلقهـا اخـتالف الثقافـات يف املؤسـسة        
ــادل اإلرشــاد بــني   ــام      تب ــراد عــاملني يف القطــاع الع ــني أف ــشطة أو حــىت ب ــة األن قطاعــات خمتلف

ويتضح من التقييم أن موضوع التقدم الوظيفي كـان أحـد     . وآخرين عاملني يف القطاع اخلاص    
أكثر املواضيع اليت تطرق إليهـا املرَشـدون، إىل جانـب تطويـق اخلالفـات والتوفيـق بـني حيـاهتم                     

 النــساء العــامالت يف املؤســسات الــيت شــاركت يف املــشروع وحتظــى. املهنيــة وحيــاهتم اخلاصــة
 .ة بدعم منتظم للتقدم يف الوظيفةالالئي ميتلكن قدرات عالي

 الصحة  
 

يــشري التقريــر إىل أن مــسؤولية التوعيــة اجلنــسية مل تعــد ُتعتــرب حكــرا علــى املهنــيني           - ١٩
لــيت اُتخــذت لتيــسري حــصول ، لكنــه ال يــشري إىل التــدابري احملــددة ا)٢٧٧الفقــرة (املتخصــصني 

خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية وتنظيم األسرة لكي تتفادى حـاالت احلمـل غـري            املرأة على 
 .يرجى تقدمي هذه املعلومات. املرغوب فيه واللجوء إىل اإلجهاض غري القانوين

 
 مـــن تقريـــر ٢٨١ إىل ٢٧١عـــالوة علـــى املعلومـــات الـــيت قـــدمت يف الفقـــرات مـــن   

 :امس، جيدر ذكر ما يليلكسمربغ اخل
إن الواقيات الذكرية جمانية وهـي تـوزع يف املؤسـسات التعليميـة عـن طريـق ماكينـات             - 

 .وتتوىل توزيَعها أيضا منظمات غري حكومية وحركة تنظيم األسرة. توزيع آيل
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جيري حاليا، بالتعاون مع حركة تنظيم األسرة ووزارة التعليم ووزارة شؤون األسـرة،              - 
 . دليل عن التوازن العاطفي والصحة اجلنسية للشبابإعداُد 

التعاون املتزايد مع املنظمات غري احلكوميـة الناشـطة يف جمـال التوعيـة اجلنـسية يف سـن                   - 
 .مبكرة

وشهدت السنوات األخرية زيادة يف وعي األوسـاط العامـة والـسياسية باملـشاكل الـيت                 
 . يطرحها طلب اإلجهاض قانونا

يــر إىل حــدوث زيــادة كــبرية يف نــسبة الوفيــات يف أوســاط النــساء بــسبب    يــشري التقر - ٢٠
ويــشري كــذلك إىل أن نــسبة الوفيــات هــذه ارتفعــت ). ٢٤٥ و ٢٤٣الفقرتــان (ســرطان الرئــة 

، وإىل أن مثــة خــشية مــن اســتمرار ارتفاعهــا يف  ١٩٨٠ يف املائــة منــذ عــام  ٤٧يزيــد علــى  مبــا
ضا إىل أن عـدد اإلنـاث املـدخنات يتجـاوز بـشكل             ويـشري التقريـر أيـ     ). ٢٦١الفقرة  (املستقبل  

يرجـى  ). ٢٦٤الفقـرة   (ملموس عدد الذكور املدخنني، لدى بلوغ الفئـتني سـن الثامنـة عـشرة               
تقوم به احلكومة الستهداف النساء والفتيات يف محالهتـا املناهـضة للتـدخني وللحيلولـة                بيان ما 

 .دون تزايد انتشار سرطان الرئة يف أوساط النساء
 

أغـسطس  / آب١١إن الغرض من سن القـانون املتعلـق مبكافحـة التـدخني، الـصادر يف                 
، هو محاية السكان من اآلثار الصحية الـضارة الـيت خيلفهـا التـدخني الـسليب والتـشجيع                ٢٠٠٦

ويـنص هـذا القـانون، مـن ضـمن مـا يـنص عليـه، علـى منـع التـدخني يف                       . على وقـف التـدخني    
تشفيات واملدارس؛ ومنع بيع منتجات التبغ إىل القاصـرين دون          األماكن العامة؛ السيما يف املس    

 .السادسة عشرة من عمرهم؛ ومنع كل دعاية تروج للتبغ ومنتجاته وكل رعاية هلا
 .، بدأ ينخفض عدد املدخنني يف لكسمربغ٢٠٠٥ومنذ عام  

  
 ١٩٨٧١٩٩٣١٩٩٨٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

  ٪ ٢٥ ٪ ٢٧ ٪ ٣١ ٪ ٣٣ ٪ ٣٠ ٪ ٣٠ ٪ ٣٢ ٪ ٢٩ ٪ ٣٣املدخنون
استطالع لآلراء شـارك يف إجرائـه معهـد لكـسمربغ للبحـث العلمـي التـابع لـشركة تيلـور نلـسون                        :املصدر

 . ظاهرة التدخني يف لكسمربغ. سوفر االستشارية، واملؤسسة اللكسمربغية ملكافحة السرطان
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بــارا مــن ســن   اعت(، ارتفعــت نــسبة املــدخنني يف أوســاط الــسكان     ٢٠٠٦ويف عــام  
 يف املائـة، وارتفعـت نـسبة املـدخنني الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم          ٢٥إىل  ) اخلامسة عشرة 

 يف املائـة يف  ٢٦ يف املائـة يف أوسـاط الـذكور وإىل      ١١بني اخلامسة عشرة والسابعة عـشرة إىل        
ــة عــشرة والرابعــة     . أوســاط اإلنــاث ــراوح أعمــارهم بــني الثامن ــذين تت ويف أوســاط الــشباب ال

 . يف املائة٣٤ يف املائة ونسبة املدخنات ٣٦والعشرين، تبلغ نسبة املدخنني 
وتعكف وزارة الصحة، بالتعاون مع اخلرباء واجلهات الفاعلة يف هذا اجملال، علـى              

وترمــي هــذه اخلطــة إىل التحــذير مــن التــدخني وممــا . وضــع خطــة وطنيــة ملكافحــة التــدخني
فيف من انتـشاره، عـرب حتديـد أهـداف معينـة مـن              يسببه من علل وأمراض فتاكة وإىل التخ      

بينها احليلولة دون انتشار ظاهرة التدخني لدى الشباب، وذلك باختاذ إجراءات متـضافرة           
تشجع على رفض هذه الظاهرة، وتقدمي صورة موضوعية عن املدخن، والـسعي إلحـداث              

 .تغيري فعلي يف السلوك
ريها معهد لكسمربغ للبحـث العلمـي التـابع         نتائج الدراسات االستقصائية السنوية اليت جي     

 املؤسسة اللكسمربغية ملكافحة السرطان/لشركة تيلور نلسون سوفر االستشارية
 )مقابالت وجها لوجه(عينة متثل السكان بدءا من سن اخلامسة عشرة 
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  عاما١٧-١٥
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 النساء املستضعفات  
جى وصف حالة النساء األجنبيـات يف لكـسمربغ، السـيما النـساء الـاليت لـسن مـن               ير - ٢١

رعايا البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب، وتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للقـضاء علـى               
التمييـــز ومـــساواة النـــساء والفتيـــات األجنبيـــات يف جمـــاالت مثـــل التعلـــيم والـــصحة والعمالـــة 

يرجـى أيـضا ذكـر أثـر هـذه التـدابري       . ة العامة مع النساء والفتيات املواطناتواملشاركة يف احليا 
 .وأثر مجيع التدابري املتخذة بشكل استثنائي ومؤقت

، طلبت املفوضية احلكومية املعنيـة باألجانـب مـن مركـز            ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٥يف   
Sesopiوع التجـــرييب  أن جيـــري، بالتعـــاون مـــع معهـــد التـــدريب االجتمـــاعي، تقييمـــا للمـــشر

 الذي أطلقتـه وزارة شـؤون األسـرة يف إطـار     “العيش بشكل أفضل يف لكسمربغ” املعروف بـ 
ومـن  . التدابري املتخذة لتيسري إدماج األجانب يف اجملتمع اللكسمربغي املتعدد الثقافات وتعزيزه          

يـا بإحـدى    ضمن األهداف الرئيسية املنشودة من هذا املشروع امتالُك املشاركني فيـه معرفـةً دن             
، ملـساعدهتم علـى التواصـل       )اللغة اللكسمربغية أو اللغة الفرنسية    (اللغتني املستخدمتني يف البلد     

وأغلبيـة املرشـحني الـذين حيـضرون الـدورات الدراسـية هـم نـساء                . بثقة مـع الـسكان اآلخـرين      
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 الفئتان

دراسة استقصائية أجراها معهد لكسمربغ للبحث العلمي
 ٢٠٠٦كافحة السرطان واملؤسسة اللكسمربغية مل
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ــات         ــات إىل طبق ــاد األورويب، ومنتمي ــضاء يف االحت ــري أع ــدان غ ــن بل ــات م متزوجــات، مواطن
وبعد انتهاء املشروع التجرييب، توصـل املـشاركون فيـه إىل كـسب             . تماعية متوسطة أو عليا   اج

معرفة دنيا بإحدى اللغتني اللـتني ُدرسـتا، األمـر الـذي مكنـهم مـن التواصـل بثقـة مـع الـسكان                        
 . اآلخرين ومن مواصلة التدّرب والتعلّم بعد دورة املشروع األوىل

 
يرجـى تقـدمي عـرض عـام عـن          . ة عن حالة النـساء املـسنات      يقدم التقرير معلومات قليل    - ٢٢

ويف هذا الصدد، يرجى اإلشارة إىل مـا متلكـه   . حالتهن، السيما ما يتصل بوضعهن االقتصادي 
ــة          ــسؤولياهتن العائلي ــسبب م ــسنوات ب ــن ال ــدد حمــدود م ــأجر إال لع ــن ب ــي مل يعمل ــساء الالئ الن

لـضمان االجتمـاعي والتـأمني الـصحي،        ورعايتهن ألطفاهلن من حقوق يف املعـاش التقاعـدي وا         
 .مع ذكر التدابري املتخذة حملو اآلثار السلبية اليت ختلفها هذه احلالة

 
إن مستوى دخل املسنني يعادل بشكل عام دخل األفـراد املنـتمني إىل الفئـات العمريـة                  

والتفــاوت الوحيــد املوجــود هــو بــني دخــل . املتوســطة، ودخــل املــسنات يعــادل دخــل املــسنني
ويعـود هـذا التفـاوت إىل تقاضـي غالبيـة      . لنساء ودخل الرجال املنتمني إىل فئـات عمريـة عليـا         ا

وهـذا حـق مكتـسب    (علـى قيـد احليـاة     لبقاء  االنساء، بعد تغري يف وضعهن العائلي، مستحقات        
ــاة  ــة الشخــصية الــيت    )بعــد وفــاة شــريك احلي ، وهــذه مــستحقات تقــل عــن املعاشــات التقاعدي

 .سهيتقاضاها العامل نف
  

ئــات العمريــة العالمــة بــني اإليــرادات املقابلــة لألشــخاص املــسنني واألشــخاص املنــتمني للف
  )املقيمون(املتوسطة 

 

 

 

 

 

 

 
  
 .)٢٠٠٤(املكتب اجلماعي لإلحصاءات األوروبية   :املصدر 
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غــري أن هــذا اخلطــر يــزداد بالنــسبة . هــم املعرضــون عمومــا خلطــر الفقــراملــسنون فقــط  
ر من الرجال، كما أن احتمال أن تصبح النساء يف وضع هـش يـزداد كلمـا تقـدمن                   للنساء أكث 
ــساء املــسنات حيــصلن مــن جهــة علــى معاشــات شخــصية      . يف الــسن ويعــزى ذلــك إىل أن الن
وعلـى معاشـات البقـاء علـى قيـد احليـاة،            ) مقابل عملـهن يف مهـن فتـرات غـري كاملـة           (حمدودة  
 . ، من جهة أخرى)٦(خمفضة

  
 حسب الفئة العمرية) دخل املعادلال متوسط من املائة يف ٦٠ عتبة( الفقر خطر

 

 
 
 
 
 
 
 
 )٢٠٠٤( األوروبية للجماعات اإلحصائي املكتب  :املصدر 
  

 القـصوى  احملتملـة  العمـل  مـدة  إىل نـسبة  العمـل  يف فعال املقضي الوقت تقديرات تظهر 
 بالنــسبة هــي العمــل يف فعــال املقــضية العمــل مــدة مــن املئويــة النــسبة أن العمريــة الفئــة حــسب
 جهـة  فمـن  وهكذا، .فيه املقضية غري العمل مدة من بكثري أقل التقاعد سن بلغن الالئي للنساء

 يف حـق  أي هلـن  لـيس  ورمبـا  عاطالت عـن العمـل   العمل سن يف النساءتصبح غالبية كربى من   
 معـاش  يف حـق  هلـن  الالئـي  النـساء مل تعمل غالبيـة    أخرى، جهة ومن شخصي، تقاعدي معاش

 .كاملــة تقاعديــة معاشــات فتــرات كاملــة، ممــا حيــول دون حــصوهلن علــى   شخــصي تقاعــدي
 املعـاش  مـن  أساسـا  يتـأتى  متقدمة سن يف للنساء املتاح الدخل أن التشكيلتني هاتني عن وينجم

_________________ 
مبا يف ذلك العالوات املنفذة علـى مراحـل   ( العالوات النسبية ٣/٤يشمل معاش البقاء على قيد احلياة للزوج        )٦( 

، وإمجايل منحـة هنايـة الـسنة،        )وات اخلاصة مبا يف ذلك العال   (، وإمجايل العالوات اجلزافية     )والعالوات اخلاصة 
وتنطبـق األحكـام املتعلقـة بعـدم اجلمـع بـني          . اليت استحقها املؤمن عليه أو كان من املفروض أن حيصل عليها          

 .املنح إذا بلغ جمموع دخل الباقني على قيد احلياة حدا معينا
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 املـساعدة  أو/وعلـى قيـد احليـاة        البقـاء  معـاش  مـن  اللـزوم،  وعنـد  للـزوج،  الشخصي التقاعدي
 .االجتماعية

  
 الفئـة  حـسب  القـصوى  احملتملـة  العمـل  مـدة  إىل نـسبة  العمـل  يف فعـال  املنفـق  الوقت تقدير
 )نساءال( ٢٠٠٠ عام يف العمرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢٠٠٣ لوجيل، .ب  :املصدر 
  

أن الـزواج أصـبح بالفعـل الـدافع إىل التوقـف عـن العمـل                 يالحـظ  األجيـال،  مـرور  مع 
عـن العمـل     التوقـف  كـان  الـسن،  يف تقـدما  األكثـر  للألجيـا  وبالنـسبة  .بدال من تربية األطفـال    

 املهـين  املـسار  توقـف  يكـون  وعمومـا،  .حملـه  حيـل  وبالتـايل  ،األطفـال مبجـيء   ينبـئ  الـزواج  بعـد 
 ألقــساط نقــدي بتعــويض الثمــانني ســن هنايــة حــىت مــصحوبا الــسن املتقدمــة لألجيــال بالنــسبة
 هــؤالء ممــا أدى إىل ختلــي ديــة،التقاع املعاشــات علــى للحــصول املدفوعــة االجتمــاعي الــضمان
 .شخصيال تقاعديال عاشامل يف حقهن عن النسوة
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 العمرية الفئات من للنساء بالنسبة ٣٥ و ٣٠ و ٢٥ سن حىت العمل عن التوقف أسباب
 بــني ومــا ،ســنة ٥٤ و ٤٥ بــني ومــا ،ســنة ٤٤ و ٣٥ بــني ومــا ،ســنة ٣٤ و ٢٦ بــني مــا
 العمـل  عـن  التوقـف  حـاالت  جممـوع  مـن  ةاملئوي بالنسبة( ٢٠٠٠ عام يف ،سنة ٦٤ و ٥٥

 )العمرية الفئة حسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٢٠٠٣ لوجيل، .ب  :املصدر 
  

تعطلـهن   حالـة  يف تقاعـدي  معـاش  يف بـاحلق  االحتفاظ للنساء تتيح خاصة تدابريُتطبق   
 مـن  االسـتفادة  الوالـدين  ألحـد  ميكن معينة، ظروف ظل ففي .ألطفالا تربيةعن العمل بسبب    

ينـشأ  و .األقـل  علـى  اإللزامـي  التـأمني  مـن  سـنتني  تعـادل  التقاعدي ملعاشمن ا  كميليةت اتعالو
 ســن دون أكثــر أو طفــل تربيــة علــى الوالــدين أحــد خالهلــا ســهر الــيت الفتــرات احتــساب عــن

 .)٧(تكميلية تأمني فترات السادسة
 نسـ  مـن  ابتـداء  مبكر تقاعداحلصول على منحة     للنساء التربية فترات احتساب ويتيح 
 للنـساء  حتتسب وهكذا .سنة ٤٠ يساوي يليةمكان جمموع الفترات اإللزامية والت     ك إذا الستني

_________________ 
 )٢ للمـستفيد؛  التـأمني  أقـساط  خالهلـا  احتـسبت  الـيت  الفتـرات  لتعاد اليت اإللزامية الفترات )١ :فترتني بني التمييز ينبغي )٧( 

 مـن  ابتـداء ( املبكـر  الـشيخوخة  ملعاش املطلوبة الفترة استكمال بغرض إال حتتسب ال فترات تعترب يتلا التكميلية والفترات
 .التقاعدية املعاشات إطار يف جزافية عالوات على وللحصول التقاعدي للمعاش األدىن واحلد )سنة ٦٠
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 التكميليـة  الفتـرات  مـن  سـنوات  ٨ املتوسـط  يف الستني سن يف مبكر تقاعد يف احلق هلن الالئي
 الـشيخوخة  معـاش  حـاالت  يف قلـيال  إال اتتـر  وال تتفـاوت هـذه الف      .سـنة  ٤٠ فترة الستكمال

 .٦٥الـ  سن يفالذي يصرف 
  

ــدد ــنوات ع ــرات س ــة الفت ــرات اإللزامي ــة والفت ــوع حــسب التكميلي ــاش ن ــدي املع  التقاع
 ،٦٠ الــ  سن يف بكرامل تقاعدال = سنة ٦٠ و ،٥٧ الـ سن يف املبكر التقاعد = سنة ٥٧(

  ٢٠٠٤ سنة لالعم ومكان اجلنس حسب ،)٦٥ الـ سن يف الشيخوخة ومعاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .االجتماعي للضمان العامة شيةاملفت  :املصدر 
  

ــا  ــإن ،وعموم ــام   ال ف ــا دور ه  ،التقاعــدي املعــاش يف احلــق يفســتحقاقات العجــز دوم
 .العجــز اســتحقاقات مــن املــستفيدين مــنهــم  اجلــدد املتقاعــدين مــن املائــة يف ٣٠ هنــاك حنــوو

 تني،الــس ســن قبــل املبكــر بالتقاعــد يتعلــق فيمــا كــربى بــشعبية حيظــى املــسلك هــذا أن ويبــدو
 فـإن  ،العجـز  اسـتحقاقات  عن النظر وبغض .سواء حد على والرجال النساء على هذا ويسري

 ذوات للنـساء  بالنـسبة  الظاهرة هذه تتفاقمو .الرجال تقاعد سن كثريا تفوق النساء تقاعد سن
 أن النـساء  هـؤالء  علـى  هـذا اإلجـراء بـأن      تفـسري    ميكنو ).العامالت وضع( احملدودة ؤهالتامل

 مـن  األدىن احلـد  علـى  حلـصول ا مـن أجـل    سـنة  ٢٠ال تقل عن     فترة الستكمال التعام يظلن
 .القانوين التقاعدي املعاش
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 يف عـام   )املبكـرة  والـشيخوخة ( والـشيخوخة  العجـز  تعويـضات  مـن  املـستفيدين  تقاعد سن
 اجلنس حسب ٢٠٠٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 االجتماعي للضمان العامة املفتشية  :املصدر 
  

 للـشيخوخة  سـنوي  تقاعدي معاش أي يقل أن الكربى، لكسمربغ ةدوقي يف جيوز، ال 
 علـى  غطى قد املؤمَّن يكون عندما املرجعي املبلغ من املائة يف ٩٠ عنعلى قيد احلياة     البقاء أو

 املعــاش مبلــغ قــل وإذا .التكميليــة الفتــرات أو اإللزامــي التــأمني بفتــرات ســنة ٤٠ فتــرة األقــل
 للمعــاش تكملــة علــى املــستفيد حيــصل ،التقاعــدي للمعــاش األدىن احلــد مبلــغ نعــ التقاعــدي
ــغ التقاعــدي للمعــاش األدىن احلــد بــني الفــارق الســتكمال التقاعــدي  التقاعــدي املعــاش ومبل
 ٢٠  أن يقّدم مـا يثبـت أنـه غطـى          يستطيع لكنه سنة ٤٠ أمت قد املؤمَّن يكن مل وإذا .الشخصي

 ١/٤٠ منـه  خمـصوما  التقاعدي للمعاش األدىن احلد يف احلق له فإن ، من التأمني  األقل علىسنة  
 .تعوزه سنة كل عن

 حالــة يف التقاعــدي للمعــاش األدىن احلــد تكملــة مــن املــستفيدين غالبيــة النــساء ومتثــل 
 العمــل فتــرات تتــيح وهكــذا .والــستني امــسةاخل ســن يف الــشيخوخة وتعــويض العجــز تعــويض
ــأجور احملــدودة ــة ب ــرات إىل إضــافة ،متدني ــةالتكميل الفت ــى احلــصول ي  للمعــاش األدىن احلــد عل
 التقاعديـة  للمعاشـات  كافية مستويات لتوليد كافية املسجلة األقساط تكون أن دون التقاعدي
 .الشخصية
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دىن للمعـاش التقاعـدي     األحـد   تكمـالت لل   لألشخاص الـذين حيـصلون علـى         املئويةالنسبة  
بكــر يف ســن امل تقاعــدال=  ســنة ٥٧(حــسب نــوع املعــاش التقاعــدي الشخــصي املمنــوح  

 اسـتحقاق = العجـز  و، ستنيبكـر يف سـن الـ     املتقاعـد   ال=  سـنة    ٦٠ ، و سابعة واخلمـسني  ال
وحـسب اإلقامـة     )امـسة والـستني    الشيخوخة يف سـن اخل     استحقاق= الشيخوخة  والعجز،  

 )الشخصية من جمموع املعاشات التقاعدية املئويةبالنسبة  (٢٠٠٤سنة 
 
 
 
 
 
 
 
   
 .االجتماعي للضمان عامةال املفتشية  :املصدر 
  

 األدىن احلــد مـستوى  عـن  آلخــر، أو لـسبب  املعيـشية،  األسـرة  دخــل يقـل  عنـدما  لكـن  
 للـدخل  األدىن احلـد  بـني  الفـارق  لتعويض تكملة على املعيشية األسرة حتصل ،املضمون للدخل

ــدخل املــضمون ــاح وال ــوفر وهكــذا، .املت ــة اتخمصــص تت ــشية ألســرل تكميلي ــة املعي  مــن املكون
 .اليت هلا موارد مالية حمدودةواعد التق سن يف شخاصأ

 مــن مــستمد يمــالزاإل للتــأمني نظــام ىلإ لكــسمربغ يف الــصحية الرعايــة تغطيــة تــستند 
 مهنيــا نــشاطا يزاولــون الــذين األشــخاص مجيــع يــشمل وهــو .منيأالتــ نظــامل بيــسمارك منــوذج
 املـرض  تعويـضات ( لـدخل ل بديلـة  مـصادر  مـن  يـستفيدون  أو أجـر،  دون مـن  أو بأجر منتظما،
 األدىن واحلــد ، علــى قيــد احليــاةوالبقــاء والــشيخوخة العجــز اســتحقاقاتو والبطالــة واألمومــة
 ميـنح  الفـردي،  التـأمني  مبـدأ  اسـتنثاء مـن    و .اللجـوء  طـاليب  وضـع  هلـم  أو ...) املضمون للدخل
 تكــن مل إذا ،لــشريكل أو )األطفــال الــزوج،( املــؤمَّنني أســر ألفــراد ‘‘فرعيــة حقوقــا’’ القــانون
 اخلـدمات  نفقـات  األمومـة  - املـرض  علـى  التـأمني  يغطي .هبم خاصة حقوق األشخاص هلؤالء
 داخـل  والرعايـة  املختربيـة، ة أو غريهـا، والتحلـيالت والفحـوص        اخلارجيـ  الطبيـة  الرعاية :التالية
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 العـالج  ووسـائل  املعدنيـة،  بامليـاه  والعالجـات  التأهيـل  وإعـادة  الـصيدلية،  املـواد و املستشفيات،
 .الطيب والنقل االصطناعية، واألطراف
ــة احلــصول علــى  عــززتتو  ــة إمكاني ــار )١ :بفــضل الــصحية الرعاي  اءطبــلأل احلــر االختي
ــصاصيني إىل املباشــر والوصــول ــشفائية؛ واملــصحات االخت ــوافر و )٢ االست  مــن كــاف عــددت
 أسـعار  أسـاس  لـى ع تكـاليف ال تـسديد متوسـط ل   عـدل العمـل مب  و )٣ الصحيني؛ والفنيني األطباء
امليـسر   والتـسديد  )٤ املائة؛ يف ٩١,٨ بنسبة ٢٠٠٤ سنة املقدر األمومة - املرض على التأمني

 ضـائقة يف   يعيـشون  الـذين  للمـؤمَّنني  املتوقعـة  املكلفـة  اخلـدمات  لـبعض  املـسبق  التمويـل  حىت أو
 .مالية

 خـدمات  عـن  مجةالنا النفقات عن األقل على جزئيا التعويض إىل عالنيامل تأمني ويرمي 
مـا يـربر    و .للعـيش  األساسـية  باألعمال لالضطالع آخر شخص مساعدة إىل احلاجة أو الرعاية
يف أي سـن كـان هـو         كـان  أيـا  يطـال  أن ميكن الذي اخلطر هو أن  النفقات ذههل اجلماعة حتمل

 شـخص  يتكبـدها  أن حـال  بـأي  ميكـن  التبلغ مـن اجلـسامة مـا        النفقاتأن  وخطر عام وواحد    
 اإلعالـة  تـأمني  ينـشئ  مث ومـن  .املاديـة  الناحيـة  من بقاؤهم يتضرر أن دون أسرته حىت أومبفرده  
 .للمعالني املالية املواردالنظر يف  دون أي اخلدمات، يف مشروط غري حقا

 مــن األدىن للحــد تكميلــي خمــصص علــى امــرأة ١ ٥٢٦ حــصلت ،٢٠٠٦عــام  يفو 
 .خصيالش التقاعدي املعاش إىل باإلضافة املضمون الدخل

أة من املخصص التكميلي الـذي      امر ٤٩٧ استفادت ،٢٠٠٧ أغسطس/آب شهر يفو 
ــشأُ  الــوطين التــضامن لــصندوق يــأذن والــذي ٢٠٠٤ أبريــل/نيــسان ٣٠ قــانونمبوجــب  ئن

 مركــز يف املقبــولني ألشــخاصل مــأوى تــوفري إطــار يف املقدمــة اخلــدمات تكلفــة يف باملــشاركة
 تكفـل  الـيت  االجتماعيـة  الطبيـة  املؤسـسات  مـن  غريهـا  أو الرعايـة  دوريف   أو للمسنني، متكامل

 مــن مئويــة نــسبة ميثــل مــا وهــو املــستفيدين، مــن ٦٦٦ جممــوع مــن وذلــك هنــارا، لــيال قامــةاإل
 .املائة يف ٧٤,٦٢ إىل تصل اإلناث

 
 اخلاصة التدابري  
 الرضاعة - سنوات  

ــدين ألحــد ميكــن  ــةشــروط ظــل يف ،االســتفادة امــكليه أو الوال  عــالوات مــن ، معين
 خاضـع  راتـب  آخـر أسـاس    علـى  حتتـسب  التـأمني  مـن  سنتني تعادل التقاعدي للمعاش تكميلية

 ابتـداء مـن جمـيء      سـنوات  أربـع  إىل الفتـرة  هـذه  ومتـدد  .اخلطـر  حيـل  أن قبل التأمني القتطاعات
 .معوقا الطفل كان إذا أو الثالث الطفل
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  تربية األطفالفترات  

ا أحـد  خالهلـ  الـيت قـام   احتـساب الفتـرات   يف “ التربيـة راتبفتـ ”يتمثل اإلجراء املتعلـق     
 .  سنوات٦كسمربغ، ممن تقل أعمارهم عن ن، بتربية طفل أو عدة أطفال يف لاألبوي

 فقــط ألغــراض إكمــال املــدة املطلوبــة للحــصول علــى معــاش   الفتــراتوحتــسب هــذه  
تقاعـدي وللحـصول    وعلـى حـد أدىن مـن املعـاش ال         )  عامـا  ٦٠سـن   اعتبارا مـن    (التقاعد املبكر   

علــى عــالوات مقطوعــة يف املعاشــات التقاعديــة الــيت ال ختتلــف إال حبــسب طــول املــدة املهنيــة   
 . املشمولة بالتأمني

 
 مبلغ جزايف للتربية  

 عامـا لآلبـاء الـذين ال يـستطيعون االنتفـاع مـن       ٦٠ُيمنح مبلغ جـزايف للتربيـة اعتبـارا مـن سـن        
 “الرضـاعة سـنوات   ”وعلـى غـرار     . هتم التقاعديـة   عملهم التربوي يف حـساب معاشـا       احتساب

ميكن منح هذا املبلغ اجلزايف سـوى ألحـد األبـوين ممـا يعـين أن أكثريـة املنـتفعني بـه هـم مـن                           ال
 .النساء

 
 اإلجازة الوالدية  

ميكن أن متنح اإلجازة الوالدية مبوجب شروط معينـة لكـل شـخص يقـوم بتربيـة طفـل                    
 .  سنوات٥ أعمارهم عن أو عدة أطفال يف مرتله ممن تقل

 ينبغي أن يتفرغ الوالد يف املقام األول لتربيـة          كامال ا إجازة والدية وقت   للحصول على و 
أما اإلجـازة مـن     . طفل أو عدة أطفال وأال ميارس أي نشاط مهين خالل فترة اإلجازة الوالدية            

مـل الـشهرية    العمل لنصف الوقت، فال ميكـن منحهـا إذا جتـاوز النـشاط املهـين نـصف مـدة الع                   
 .العادية السارية يف مكان العمل مبوجب القانون أو اتفاق العمل اجلماعي

 
 لتربيةا منحة  

 يقـوم بتربيـة طفـل أو عـدة أطفـال يف             لكـسمربغ شخص مقـيم يف     أي   حيصلميكن أن    
 . الطفل عامني على األقلأن يبلغللتربية إىل  على منحة زلهـمن

يــة األطفــال يف املــرتل األســري  املقــام األول لتربويــتعني أن يكــون املــستفيد متفرغــا يف 
للحـصول  وميكـن أن تكـون األم مؤهلـة         . ميارس نشاطا مهنيا وال يـستفيد مـن دخـل بـديل            وال

 للتربيـة بـصرف النظـر عمـا يتـوافر هلـا مـن دخـل، إذا كانـت متـارس نـشاطا                        منحـة نصف  على  
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عي الكلــي املقــدم بالفعــل  مهنيــا أو أكثــر لــبعض الوقــت دون أن تتجــاوز مــدة عملــها األســبو  
 .نصف املدة العادية

 
 أحكام لصاحل إنشاء مرافق لرعاية األطفال  

ينص الربنامج احلكومي على أن يبذل الشركاء يف إطار التوفيـق علـى حنـو أفـضل بـني                    
ــال        ــة األطف ــق لرعاي ــشاء مراف ــة، جهــودا كــبرية يف جمــال إن ــاة املهني ــاة األســرية واحلي دور (احلي

 ).نهاريةالرعاية الاحلضانة ودور 
ولضمان توفري رعاية أفضل لألطفال ومتكـني اآلبـاء، سـواء كـانوا راغـبني يف ذلـك أو                    

جمربين عليه، من التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية، حتث احلكومة البلديات على تعمـيم               
 . واالبتدائيةاملدرسمرافق الرعاية واإلرشاد يف مجيع أحناء البلد على املستويني ما قبل 

التعليم االبتدائي من املتوقـع إدخـال مبـدأ اليـوم املتواصـل يف شـكل             ما بعد   ويف مرحلة    
ويـــزداد عـــدد مرافـــق الرعايـــة  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥مـــشروع منـــوذجي للعـــام الدراســـي اجلديـــد  

وسـُيعمم التعلـيم املبكـر يف كافـة         . واالبتدائيـة املدرسـة   واإلرشاد يف التعلـيم يف املرحلـة مـا قبـل            
ن البلــديات ســتكون ملزمــة بتــوفري هــذا التعلــيم  أل، نظــرا ٢٠٠٩اء البلــد اعتبــارا مــن عــام  أحنــ

 .وسيحتفظ اآلباء حبقهم يف اختيار إحلاق أطفاهلم هبذا التعليم أم ال
بتقـدمي  م عدد متزايد من البلـديات إىل جانـب الـدور النهاريـة     وومن اآلن فصاعدا سيق    
األطفـال الـذين هـم يف سـن         استقبال  أي خدمة هدفها     (“املطاعم املدرسية ”من قبيل   خدمات  
املـــساعدة يف ” و)  وإرشـــادهم يف أوقـــات الوجبـــات الرئيـــسية تقـــدمي الطعـــام هلـــماملدرســـة و

أي خدمة غري مدرسية هـدفها رعايـة وإرشـاد تالميـذ التعلـيم االبتـدائي                 (“الواجبات الدراسية 
م األنـشطة الترفيهيـة واملـساعدة يف       دون إيوائهم وذلك خارج الساعات الدراسية لكي ُتوفر هلـ         

 ).واجباهتم الدراسية يف املرتل
 

 اخلدمة لبعض الوقت يف اخلدمة املدنية  
 يف ٧٥ يف املائــة أو ٥٠ يف املائــة أو ٢٥ميكــن أن ُتمــنح اخلدمــة لــبعض الوقــت بواقــع   

 اخلدمـة لـبعض     ومبدئيا إذا كانت  . صلحة األداء اجليد لإلدارة   أالّ خيل مب  املائة على التوايل شرط     
الوقت ُتقدم يوميا فـإن ذلـك ال مينـع الـرئيس اإلداري مـن أن يتفـق مـع املوظـف، علـى توزيـع                          

الـشهر   وأ العمل يكون يف مصلحة اخلدمة وذلك بتوزيعه علـى جـزء مـن األسـبوع         لوقتآخر  
 هذا احلكم ينطبق أيضا على املوظفني الذين هم يف إجازة للعمـل لـبعض       بيد أن . حىت السنة  وأ
 .لوقتا
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 لتربيــة ليتفرغــواإعــادة إدمــاج املــوظفني الــذين انقطعــوا عــن عملــهم يف اخلدمــة املدنيــة      
 أطفاهلم
 القدميــة القــواننيؤقــت، املــوظفني الــذين اضــطروا مبوجــب  امليــستهدف هــذا اإلجــراء   

وسـتتاح ألولئـك    .  لتربيـة أطفـاهلم    حـىت يتفرغـوا    إىل االستقالة من وظائفهم      اتاملتعلقة باإلجاز 
شخاص من اآلن فصاعدا إمكانية االلتحاق من جديـد بالوظـائف الـيت كـانوا يـشغلوهنا قبـل              األ

استقالتهم من إداراهتم األصـلية، وذلـك خـارج مـالك املـوظفني ويف إطـار جتـاوز املـالك احملـدد                      
 . استقالتهمحلظةوضعهم الوظيفي بالشكل الذي كان عليه  للموظفني على أن يستعيدوا

 
 يف اخلدمة املدنية األقدمية منحة  

 وأ األقدمية املوظفون الذين جيدون أنفسهم يف إجـازة بـدون مرتـب              حيصل على منحة   
وعليـه  . لوقـت بعـض ا  إجازة للعمل لبعض الوقت على التـوايل يف إطـار خدمـة يقومـون هبـا                 يف  

 لتربيـة أوالدهـم الـذين    يتفرغـون تسري حدود االستحقاقات التالية فيما خيص املـوظفني الـذين          
 : عاما١٥ل أعمارهم عن تق

  سنوات كحد أقصى للموظفني الذين هم يف إجازة بدون مرتب؛١٠ • 
 .استحقاق كامل للموظفني الذين هم يف إجازة لعمل يقومون به لبعض الوقت • 

 
 ال سـيما  يرجى تقدمي معلومات وبيانات عن وضع النساء والفتيات املصابات بإعاقـة و            - ٢٣

 .ذلك الذي حيق هلن التمتع بهالدعم املايل الطيب وغري 
 

 :فيما يتعلق خبدمات إيواء النساء والفتيات املصابات بإعاقة ‐ ١ 
 دور اإليواء  

ــام   ــد     ٢٠٠٦يف عـ ــار التعاقـ ــاكن يف إطـ ــى أمـ ــصلن علـ ــاليت حـ ــساء الـ ــدد النـ ــغ عـ  بلـ
 امـرأة يف حـني بلـغ عـدد     ٣٤٧ مكانـا داخـل دور إيـواء املعـوقني،       ٧١٩االجتماعي، من أصل    

ــة نفقــات املــوظفني واألداء    .  رجــال٣٥٠الرجــال  ــة املــستخدمة لتغطي وتبلــغ املــوارد يف امليزاني
 . يورو٩ ٧٠٠ ٠٠٠ الالزمة إليواء فئة اإلناث يف املرافق املذكورة ٢٠٠٦خالل فترة 

 
 دروس يف الدفاع عن النفس والتربية اجلنسية  

ــنتر ”قــــام   إنفــــو  بالتعــــاون مــــع “HMC” يف رابطــــة “Day-Centerمركــــز دي ســ
 تــستهدف “لــدفاع عــن الــنفسا” بتقــدمي جمموعــة دروس يف “Info Handicap”هانــديكاب 

تدريبيـة يف جمـال     دورة   ، بالتعـاون مـع هيئـة تنظـيم األسـرة،          أُعـدّ كما  النساء املصابات باإلعاقة    
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 متابعـة فرديـة     “APEMH”وتوفر بعض اجلهات القائمة باإلدارة مثل مؤسـسة         . التربية اجلنسية 
 وتقتـرح املـشاركة يف دورات مفتوحـة         واالعتـداء اجلنـسي،   ما يتعلـق حبيـاهتن اجلنـسية        للنساء في 

 .“للدفاع عن النفس”لعامة الناس 
 

 )٨(فيما يتعلق بتخصيص دخل للمصابني بإعاقات خطرية ‐ ٢ 
كــل  .)٩(يكـون مـؤهال للحـصول علـى الـدخل املخـصص للمـصابني بإعاقـات خطـرية          

 عامـا وحيمـل تـصرحيا باإلقامـة علـى أراضـي الدوقيـة               ٦٥  و ١٨شخص يتراوح عمره مـا بـني        
 يف املائـة  ٣٠ بنـسبة ويقطن فيها بالفعل ممن تضاءلت قدرته علـى العمـل   فيها  مسكنا لهويتخذ  

أو بــسبب صــعوبات نفــسية /علــى األقــل بــسبب قــصور بــدين أو عقلــي أو حــسي أو نفــسي و 
 القيـام بـأي   لغـرض د يبذلـه    و يعاين من حالة صحية جتعل أي جه       أاجتماعية زادت من قصوره     

كـان   سـواء    يـؤدي عمـال    أن   يتعذّر عليه فيها  مؤهالته إىل درجة    ضعف  غري مالئم أو من     عمل  
 . مع احتياجاتهيتالءم داخل بيئة العمل العادية أو 

 نــساء مــن الــدخل املخــصص للمــصابني بإعاقــات   ٣٠٩، اســتفادت ٢٠٠٦ويف عــام  
 .خطرية

 
 قوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية األمم املتحدة حل ‐ ٣ 

 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي      لكسمربغ، وقعت دوقية    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠يف   
مبـادئ عامـة مـن بينـها علـى سـبيل املثـال عـدم التمييـز أو تكـافؤ           تتضمن وهي اتفاقية  ،  اإلعاقة

 .الفرص أو حىت املساواة بني املرأة والرجل
 

 الربتوكول االختياري  
للتعريـف علـى نطـاق      ملعلومات املتعلقـة بـاإلجراءات الـيت جـرى اختاذهـا            يرجى تقدمي ا   - ٢٤
 .٥انظر حتت الفقرة . ٢٠٠٣ يف عام لكسمربغالربوتوكول االختياري الذي وقعته ب واسع

 
 

_________________ 
لالطالع على التعريف الدقيق لشروط منح دخل لألشخاص املصابني بإعاقات خطـرية، انظـر املـادة األوىل مـن                )٨( 

 . املتعلق باملعوقني املذكورة أدناه٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ١٢القانون املؤرخ 
 املتعلـق  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢أُدرج الدخل املخصص للمصابني بإعاقات خطرية مبوجب القانون املؤرخ           )٩( 

 ). من األصل٢٩٣٧. صفحة٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩الصادرة يف  Mémorial A no. 144(باملعوقني 


