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

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 لكسمربغ  
ــدورة يف       ــل الـ ــا قبـ ــل ملـ ــق العامـ ــر الفريـ ــسمربغ    نظـ ــامس للكـ ــدوري اخلـ ــر الـ التقريـ

)CEDAW/C/LUX/5.( 
 املسائل العامة والدستور والتشريعات والتحفظات   

 ريجـى بيـان مـا إذا كـان قـد          ف:  معلومات عن عملية إعداد التقرير     التكرم بتقدمي يرجى   - ١
؛ شاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، واجملموعــات النــسائيةتــ، علــى وجــه اخلــصوص، الىجــر
 .إذا كان التقرير قد قدم إىل الربملان أو إىل أي سلطة معينة رفيعة املستوى وما
ة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة عـن قلقهـا إزاء حتفظـات لكـسمربغ علـى           نبت اللج رعوأ - ٢

قـانون  الوبعد اعتماد ). ٣٠٠، الفقرة A/58/38 (PartI((من االتفاقية ) ز( )١(١٦  و٧املادتني 
ريجـى تقـدمي    ف املتعلق بإعطاء األطفـال اسـم العائلـة،          ٢٠٠٥ديسمرب  /األول كانون   ٢٣املؤرخ  

، ويرجـى   )٢٦الفقـرة   ) (ز( )١(١٦معلومات عن جدول زمـين لـسحب الـتحفظ علـى املـادة              
 .٧أيضا بيان اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين، لسحب التحفظ على املادة 

 مـن الدسـتور، الـذي يـستهدف إدراج املـساواة            ١١ أن تنقيح املـادة       إىل  التقرير ويشري - ٣
). ١٥الفقـرة    (١٩٩٩  عـام  بني املرأة والرجل يف نص الدسـتور، هـو مـشروع قيـد النظـر منـذ                

ريجــى بيــان ف.  جملــس النــوابعلــىض قريبــا إىل أن الــنص اجلديــد ســيعر التقريــر أيــضا ويــشري
 احملتمــل الــيت مــن -ت  إن وجــد- ونوعيــة العقبــات ســن القــانونأســباب التــأخري الطويــل يف 

 . تعترض مشروع القانون أمام جملس النواب أن
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 حول القضايا املعروضة أمام احملاكم الوارد ذكرهـا         املعلوماتيرجى إعطاء املزيد من     و - ٤
يرجــى اإلشــارة إىل تــاريخ  .  مــن االتفاقيــة١٦  و١١ مــن التقريــر بــشأن املــادتني  ٦يف الفقــرة 

 . احملاكماستندت إليها عن األسس اليت إصدار األحكام مع إعطاء تفاصيل
ــى و - ٥ ــن   يرجـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــربامج التد تقـ ــع الـ ــا    مجيـ ــها جاريـ ــان منـ ــا كـ ــة، مـ ريبيـ

 احلكــوميني واملقدمــة للمــسؤولنياالتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري، املتعلقــة بإجنــازه،  مت ومــا
بيـان مـا إذا كـان       جـى   يرو. والشرطة والقـضاة واملـدعني العـامني، مـع بيـان آثـار تلـك الـربامج                

 . إلزاميامتطلباأو / ومنهجياالتدريب  هذا
 

 التدابري اخلاصة املؤقتة  
ــة        - ٦ ــة املؤقتــ ــدابري اخلاصــ ــن التــ ــئيلة عــ ــات ضــ ــر معلومــ ــدم التقريــ ــا يقــ ــيت تتناوهلــ  الــ

 تـــضم آخـــر املـــستجداتريجـــى إعطـــاء معلومـــات ف.  مـــن االتفاقيـــة٤املـــادة  مـــن ١ الفقـــرة
احلـوافز، لزيـادة     وأخاصـة مؤقتـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام احلـصص              ما إذا كانت هناك تدابري      ع

 مـن   ١ها وفقـا للفقـرة       طبيعة تلك التدابري وأثر    وعن, عدد النساء والفتيات يف مجيع القطاعات     
 . للجنة٢٥االتفاقية والتوصية العامة   من٤املادة 

 
 القوالب النمطية والتعليم  

ــعرأ - ٧ ــة   بـ ــا اخلتاميـ ــة يف تعليقاهتـ ــف   ت اللجنـ ــتمرار املواقـ ــا إزاء اسـ ــن قلقهـ ــسابقة عـ  الـ
، A/58/38 (PartI)(  النمطيـــة، ممـــا يهـــدد بإعاقـــة متتـــع املـــرأة حبقوقهـــا تكـــرس القوالـــب الـــيت
 مـن   لجهود اليت تبذهلا احلكومة للقضاء على املواقـف       ل قليلة   أمثلةيورد التقرير   و). ٣٠٨ الفقرة

جية شــاملة ملكافحــة القوالــب النمطيــة ، لكنــه ال يــبني مــا إذا كانــت توجــد اســتراتيهــذا القبيــل
ــرأة    ــن الرجــل وامل ــستهدف كــال م ــا   ف. ت ــات، كم ــذه املعلوم ــدمي ه ــارة يرجــى  ريجــى تق اإلش

ريجـى  ف، فإذا حصل ذلـك بالفعـل،   القائمة تقييم أثر التدابري جرى ما إذا كان قد      إىل بالتفصيل
 .سياساتال وضع  هبا يفجرت االستفادةبيان الدروس املستفادة والكيفية اليت 

يـــشري التقريـــر إىل أن وزارة النـــهوض بـــاملرأة أولـــت اهتمامـــا خاصـــا ملـــسألة توعيـــة و - ٨
). ٧٤الفقـرة    ( الفـروق بـني اجلنـسني      يهنـج للتـدريس يراعـ      وكـذلك ملـسألة تـشجيع        املدرسني

 .ريجى تقدمي تفاصيل عن طبيعة هذه الربامج ونطاقها وأثرهاف
 بفعــل تــأثريات  للفتيــات والــصبية ختتلــفلتعليميــة االختيــاراتيــشري التقريــر إىل أن او - ٩

حلكومـة مـن تـدابري       اختذته ا  ريجى اإلفادة عما  ف). ١٥١الفقرة  (املهن  املتعلقة ب القوالب النمطية   
عن املهـل الزمنيـة املـستهدفة يف هـذا الـصدد،            لزيادة عدد الطالبات يف اجملاالت غري التقليدية، و       

 .هداف يف السنوات اخلمس األخريةعن التقدم احملرز حنو حتقيق تلك األو
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ــبريا    و - ١٠ ــددا كــ ــل إىل أن عــ ــوق الطفــ ــة حقــ ــارت جلنــ ــب   أشــ ــال األجانــ ــن األطفــ  مــ
وضـع غـري مـوات      غالبـا مـا يكونـون يف        ) يف املائـة مـن جممـوع تالميـذ املـدارس           ٤٠ مـن  أكثر(

ــسبب  ــيالربنــامج ب ــشاكل اللغويــة       التعليم ــا يف ذلــك امل ــدريس يف لكــسمربغ، مب  ومنــاهج الت
)CRC/C/15/Add.250 ــرة ــاع ال  ف). ٥٠، الفقـ ــل ألوضـ ــدمي حتليـ ــى تقـ ــاجرات  ريجـ ــات املهـ فتيـ

، فـضال عـن اجلهـود       جمـال التعلـيم    طـاليب اللجـوء، يف       مـن أبنـاء    فيهن الفتيـات      مبن ،واألجنبيات
ــاجرين يف      ــال املهـــ ــج األطفـــ ــضمان دمـــ ــة لـــ ــاع الاملبذولـــ ــيقطـــ ــرة  (التعليمـــ ) ١٨٤الفقـــ

 .اجلهود هذه وأثر
 

 رأة العنف ضد امل  
ــف   - ١١ ــتثناء العن ــريباس ــر أي  األس ــدم التقري ــرأة،     ، ال يق ــف ضــد امل ــن العن ــات ع معلوم
 مجيـع أشـكال     عـن آخـر املـستجدات بـشأن       ريجـى تقـدمي بيانـات       ف. ذلك العنف اجلنسي   يف مبا

ضد املرأة وعن التدابري املتخذة ملنع ومكافحة مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة،               السائدة  العنف  
وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عـن خـدمات الـدعم املتاحـة     .  للجنة١٩العامة  وفقا للتوصية   

يرجــى أيــضا و. املــرتكبنياحملاكمــات واألحكــام الــصادرة ضــد للنــساء ضــحايا العنــف، وعــدد 
، سـة استقـصائية اشـترك فيهـا الـسكان عـن العنـف ضـد املـرأة                 تبيان ما إذا كان قد أجريت درا      

 .ذكر نتائج الدراسة مع
 

  بالنساء واستغالهلن يف البغاء االجتار  
 سياسـات شـاملة ملكافحـة االجتـار         باعتمـاد أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة        - ١٢

ريجى تقدمي تفاصيل عـن اخلطـوات الـيت    ف). ٣١٣، الفقرة A/58/38 (Part I)(بالنساء والفتيات 
قـدمي معلومـات عـن البيانـات        اختذهتا احلكومة لالستجابة هلذه التوصية، ويرجى بصفة خاصـة ت         

لالجتار هبن، واملتجرين الـذين جـرت مقاضـاهتم          لكسمربغ،   جلنب إىل  ياإلحصائية للنساء الالئ  
حلمايـة املتاحـة للنـساء الالئـي        هم عقوبـات، ومعلومـات عـن خـدمات الـدعم وا           وصدرت ضـد  

 .االجتار هبن، مبا يف ذلك تراخيص اإلقامة بالبلد مت
ــرار احل  و - ١٣ ــر قـ ــيل عـــن أثـ ــة التوقـــف عـــن إصـــدار تأشـــريات  يرجـــى تقـــدمي تفاصـ كومـ
تراخيص لألشخاص القادمني مـن بلـدان ال تنتمـي إىل االحتـاد األورويب لالشـتغال كفنـانني                   أو

 ).٩٠الفقرة (باملالهي الليلية، يف سياق جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص 
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 املشاركة السياسية   
 يف احلكومــة والربملــان واجملــالس البلديــة واهليئــات  ضــئيلةمتثيــل النــساء مــا تــزال نــسبة   - ١٤
  أخـرى  الدولة الطـرف تـدابري    ة األخرى على الرغم من التوصية السابقة للجنة بأن تتخذ           ــالعام

). ٣١١، الفقـرة  A/58/38 (Part I) (اجملـاالت لزيادة دور املـرأة يف عمليـة اختـاذ القـرار يف مجيـع      
وعلـى قـدم املـساواة يف هـذه         املتخذة لتحقيـق مـشاركة املـرأة مـشاركة كاملـة            التدابري   هي فما

 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن ملـادة   ١يف ذلك استخدام تدابري اسـتثنائية مؤقتـة وفقـا للفقـرة             اهليئات، مبا 
  للجنة؟٢٥ و ٢٣والتوصيتني العامتني 

 
 العمالة  

قهـا إزاء اسـتمرار الفـروق القائمـة         يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، أعربـت اللجنـة عـن قل           - ١٥
املرتبــات واألجــور بــني النــساء والرجــال لألعمــال ذات القيمــة املتــساوية، وأوصــت بوضــع   يف

 ٣١٤، الفقرتــان A/58/38 (Part I)(سياســات للقــضاء علــى التمييــز يف املرتبــات ضــد املــرأة  

القــضاء  راميــة إىلوالريجــى تقــدمي معلومــات عــن أثــر التــدابري املــذكورة يف التقريــر ف). ٣١٥ و
 .٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٣٠ ذلك أثر قانون على الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل، مبا يف

صة املـرأة يف خمتلـف املهـن    املتعلقة حبـ جتاهات اليعطي التقرير معلومات حمدودة عن ا و  - ١٦
يــع  مــع تــصنيف مجعــرض عــامريجــى تقــدمي ف.  منــذ آخــر تقريــر،واملــستويات وســوق العمــل

 . العمريةفئاهتن إذا أمكن، وحسب ،املعلومات حسب االنتماء العرقي للنساء
 تـــدابري مـــن  اســـتحدث الـــذي ٢٠٠٣مـــايو / أيـــار١٩يـــشري التقريـــر إىل قـــانون   و - ١٧

غــري أنــه يتــبني   ). ١٨الفقــرة (ة تــشجع علــى املواءمــة بــني احليــاة األســرية واملهنيــ       أن شــأهنا
 باســتمرارهــات املــستفيدات مــن هــذه اإلجــازة يزيــد  والديــة أن عــدد األمال إجــازة ســجل مــن
فمــا هــي التــدابري امللموســة، فــضال عــن التعــديالت  ). ٨٧املــادة (عــدد اآلبــاء املــستفيدين  عــن

ــوي احلكومــ      ــيت تن ــر، ال ــا يف التقري ــوارد ذكره ــشريعية ال ــضل    الت ــشجيع تقاســم أف ــا لت ة اختاذه
 الرجل واملرأة للمسؤوليات املهنية واألسرية؟ بني
التحـصيل    أن النساء يتفـوقن علـى الرجـال يف         تشري اإلحصائيات الواردة يف التقرير إىل     و - ١٨

االسـتراتيجيات الـيت     هـي  فمـا . املدرسي، كما يتفوقن عليهم يف نـسبة التحـاقهن بـالتعليم العـايل            
ــى         ــشابات للحــصول عل ــساء ال ــسعى الن ــضمان أن ت ــة أو تنظــر يف وضــعها ل وضــعتها احلكوم

 الوظائف؟ تلكواالحتفاظ بهالهتن األكادميية، وظائف تتناسب مع مؤ
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 الصحة  
يــشري التقريــر إىل أن التثقيــف اجلنــسي مل يعــد ُيعتــرب حكــرا علــى املهنــيني املتخصــصني   - ١٩

 املـــرأة إمكانيـــة حـــصولغـــري أن التقريـــر ال يـــشري إىل تـــدابري حمـــددة لزيـــادة ). ٢٧٧الفقـــرة (
 األسـرة لتفـادي حـاالت احلمـل غـري املرغـوب             خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية وتنظيم     على

 .ريجى تقدمي هذه املعلوماتف. فيه والتجاء النساء إىل اإلجهاض غري القانوين
يشري التقرير إىل زيادة كبرية يف معـدل الوفيـات مـن جـراء سـرطان الرئـة يف أوسـاط                     و - ٢٠

ات يف أوســاط ويــشري التقريــر كــذلك إىل أن معــدل الوفيــ  ). ٢٤٥  و٢٤٣الفقرتــان (النــساء 
، وأن مثـة خـشية مـن      ١٩٨٠ يف املائـة منـذ عـام         ٤٧النساء بسرطان الرئـة ارتفـع مبـا يزيـد عـن             

ــستقبل     ــدل يف املـ ــذا املعـ ــادة هـ ــتمرار زيـ ــرة (اسـ ــه   و). ٢٦١الفقـ ــضا إىل أنـ ــر أيـ ــشري التقريـ يـ
). ٢٦٤الفقـرة   ( املـدخنات مقارنـة بالـذكور        عـدد اإلنـاث   ، يرتفع بشكل ملمـوس      ١٨ سن يف
ان ما الذي تفعله احلكومة الستهداف النساء والفتيات يف محالهتا املناهضة للتـدخني             ريجى تبي ف

 .ومعاجلة االنتشار املتزايد لسرطان الرئة يف أوساط النساء
 

 املرأة يف أوضاع صعبة  
 النـساء األجنبيـات يف لكـسمربغ، والسـيما النـساء مـن              حالـة يرجى إعطاء نظـرة عـن        - ٢١

 وينبغي يف خالل ذلـك مناقـشة التـدابري املتخـذة للقـضاء علـى التمييـز                  خارج االحتاد األورويب،  
وحتقيـــق املـــساواة للنـــساء والفتيـــات األجنبيـــات يف جمـــاالت مثـــل التعلـــيم والـــصحة والعمالـــة 

 . وأي تدابري استثنائية مؤقتة، التدابريهذهريجى أيضا ذكر أثر ف. واملشاركة يف احلياة العامة
عـرض عـام     تقـدمي ريجـى   ف. اتسن النـساء املـ    حالـة ات قليلـة عـن      يقدم التقريـر معلومـ    و - ٢٢

ويف هذا الصدد، يرجى اإلشارة إىل ما للعـدد         . سيما ما اتصل بالرفاه االقتصادي     ، وال نحلالته
احملدود من سنوات العمل املدفوع األجر بسبب مـسؤوليات األسـرة ورعايـة األطفـال مـن أثـر                   

ــساء يف   ــة  ملعــاش التقاعــدياملتــصلة بانــواحي العلــى حقــوق الن  والــضمان االجتمــاعي والتغطي
 .سلبيةأي آثار الصحية، مع ذكر التدابري املتخذة حملو 

الفتيـات املعوقـات، مبـا يف ذلـك          النـساء و   حالـة  معلومـات وبيانـات عـن        تقدمييرجى  و - ٢٣
 .يقدم هلن من مساعدات مالية وطبية وغريها لضمان محاية حقوقهن ما
 

 ي الربوتوكول االختيار  
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة للتعريف على نطاق واسـع بـالربوتوكول             - ٢٤

 .٢٠٠٣ يف عاماالختياري الذي صدقت عليه لكسمربغ 


