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تصدير
بعــد جلســة االســتماة األرــاة لفرنســا الــن عقــد ا اللجنــة يف كــانون الثاين/ينــاير
 ،3111تتشرف السلطات الفرنسية بتقدمي التقريرين السابع والثامن عن تنفيذ اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
ويســتعر ض هــذا التقريــر أوجــا التفــاوت الــن ال تــزال مســتمرة يف بلــدنا يف ا ــال
السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،على الرغم من النصوص الن تنـادي باملسـاواة يف اوقـو
وتقمــع التمييــز .ومثــال لــذل أن  11يف املائــة مــن األعبــاء امل ليــة ال تــزال املــرأة تقــوم ــا
وما زالت هناك حىت اليوم فجـوة يف األجـور بـل الرجـال والنسـاء بنسـبة  32يف املائـة ،وثثـ
النساء  11يف املائة من العاملل بدوام جزئي وحيص املتقاعدون كـ شـهر يف املتوسـل علـى
معاش تقاعدي يصـ يف مموعـا  8 217يـورو ،يف حـل حتصـ املتقاعـدة علـى 8 861
يورو ،أي بفار الثلث وليس هناك حىت اآلن سوى  32يف املائة من النسـاء يف مـالس دارة
الشركات املسجلة يف البورصة ،ومثان فقل مـن رئيسـات امامعـات وال يضـم الربملـان سـوى
 36.7يف املائة من النائبات و  38.1يف املائـة مـن عضـوات ملـس الشـيو وال ثثـ النسـاء
سوى  82.7يف املائة من أعضاء ا الس العامة وال تشغ منصـب العمـدة مـن النسـاء سـوى
 82.1يف املائة ،وال ترأس املرأة سوى اثنل من ا الس اإلقليمية.
ويستعرض التقرير أيضا ما حتقق من تقدم منذ جلسة االسـتماة األرـاة هـذه ،ويـربز
االلتزامات الن عقد ا فرنسا منذ عام  3183لتجعـ مـن املسـاواة بـل املـرأة والرجـ أولويـة
سياسية تكون يف قلب أولويات العم العام الوطين أو احمللي.
وهذا االلتزام بتحقيق املسـاواة اوقيقيـة ـب أن يتجسـد فيمـا يتعلـق باتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة :فاسـتجابة لتوصـيات اللجنـة ،أبلغـت السـلطات الفرنسـية
األمــل العــام لامــم املتحــدة يف  81تشــرين األول/أكتــوبر  3182بســحب مجيــع حتفظا ــا
و عالنا ا على االتفاقية ،حبيث حتظى هذه االتفاقية بالتطبيق التام الكام يف بلدنا.
وهــذا القــرار يعكــس رغبــة فرنســا يف أن تكــون وــا يف أوروبــا وعلــى الســاحة الدوليــة
دبلوماسية نشطة وقو املرأة ،وأن جتتاز يف الدار مرحلة جديدة يف مال املساواة بل املـرأة
والرج  ،هي مرحلة املساواة اوقيقية الن لن تظ أبدا مرد مبـدأ يـرد يف القـانون ،بـ حقيقـة
ملموســة وواضــحة تعيشــها الفرنســيات والفرنســيون كـ يــوم .وهــذا الطمــو يتجســد طبعــا
بشك كام يف رو ونص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
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وهكذا فإن التقرير املرفق يركـز علـى التـدابا اويكليـة املتمـذة منـذ أيار/مـايو 3183
لتنظـيم هـذه ”الغـزوة“ للمسـاواة اوقيقيـة ،الـن تـتم برمتـها حتـت رايـة مبـدأ للعمـ البسـيل:
”ما دامت أوجا التفاوت يف ك مكان ،فإن عملنا سيكون يف ك مكان“.
ويف هــذا الصــدد فــإن أســاليب عمـ اوكومــة روجعــت مراجعــة شــاملة :فاوكومــة
القائمـــة منـــذ أيار/مـــايو  3183هـــي حكومـــة متكافرـــة للمـــرة األو يف تـــاريخ اممهوريـــة
وأعيدت وزارة حقو املرأة بارتصاصات كاملة بعد غياب دام  36عاما وعُيّن يف اوكومـة
منسق ”وقو املرأة“ مع ك وزير وأنيل مبوظف رفيع املستوى تنشـيل السياسـة الوزاريـة.
وقد اشترك امميع يف أنشطة توعية مبسائ املساواة هذه و ـري تقيـيم أثـر مشـاريع القـوانل
واللوائح على أوجـا التفـاوت بـل املـرأة والرجـ قبـ تقـدميها الربملـان ،كمـا ـري وضـع
تقيــيم عــام مــن رــالل هيرــة جديــدة أنشــرت لتحفيــز املناقشــة العامــة ،وهــي ا لــس األعلــى
للمساواة بل املرأة والرج .
وملا كان التنظيم املؤسسي غا كاف ،فقد قامت منة مشتركة بل الـوزارات وقـو
املرأة واملساواة بـل املـرأة والرجـ  ،برئاسـة رئـيس الـوزراء ،بتحديـد سياسـة حقيقيـة متكاملـة
للمســاواة وُضــعت يف شــك رطــة عمــ شــام لعــدة قطاعــات حتشــد اوكومــة بأكملــها
وامماعات اإلقليمية وا تمع املدين.
ن نطا العم عريض :فاخلطـة تلـزم اوكومـة وكـ وزيـر مبكافحـة أوجـا التفـاوت
املعتــادة ،بــدءا باملدرســة وحــىت وســائ اإلعــالم ،والرياضــة ،أو امامعــة ،وبتمفيــف مصــاعب
اويــاة اليوميــة للنســاء وتوزيــع مســؤوليات الوالــدين بشــك أفضـ  ،و لغــاء موانــع املســاواة يف
الوظائف واألجور يف اخلدمة املدنية والقطـاة اخلـاص ،واوـد مـن أوجـا التفـاوت االجتماعيـة
والصحية ،وتـوفا اايـة أفضـ للمـرأة مـن العنـف ،وحتقيـق وصـول املـرأة والرجـ علـى قـدم
املساواة املسؤوليات االجتماعية واملهنية والسياسية.
وقد حددت رطة العم سلسلة من التدابا الفوريـة الفعالـة الـن تتجسـد يف مشـاريع
قــوانل لتلفــة ،وكــذل يف رريطــة طريــق لك ـ وزارة .وقــد وضــعت رــرائل الطريــق هــذه
املتعلقة باملساواة مبشـاركة كـ وزارة يف أعقـاب مـؤثرات املسـاواة ،حـىت تـدرا املسـاواة يف
السياسات العامة وكذل يف دارة املوارد البشرية واملادية.
وبعد عام من العم كان هناك الكـثا مـن مـاالت العمـ املطروقـة ومشـاريع القـوانل
الن تتعلق جبميع نطاقات العم العـام علـى الصـعيدين الـوطين والـدول ،والـن سـتكون وـا ثـار
بنيويــة علــى املــرأة كمــا يف مــال املســاواة السياســية ،يف طــار العم ـ املشــترك إلصــال نظــم
التصـــويت يف انتمابـــات املقاطعـــات والبلـــديات وملـــس الشـــيو  ،واوظـــر املـــربم لتعـــدد
الصالحيات.
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وملا كانت أبعاد أوجا التفاوت دفينة ،فإن الدولة تدعم أيضا تدابا حمددة:
• يف  33تشرين الثاين/نوفمرب  ،3182مت وضـع رطـة جديـدة مشـتركة بـل الـوزارات
ملنع ومكافحة العنف ضـد املـرأة .وتـنظم هـذه اخلطـة العمـ العـام حـول  2سياسـات
عامة :عدم السكوت علـى أي عنـف سـافر اومايـة الفعالـة للضـحايا حشـد ا تمـع
بأســـره .وقـــد ضـــوعفت املـــوارد املمصصـــة وـــذه اخلطـــة باملقارنـــة بـــالفترة الســـابقة
( 66مليون يورو للفترة )3186-3181
• يف كانون الثاين/يناير  ،3181ستوضع رطة وطنية ملكافحة االجتار لتحديد أولويـات
العم يف غضون  2أعوام ،وفقا ملتطلبات ملس أوروبا
• يف مطلــع عــام  ،3181ســتجتمع منــة ثانيــة مشــتركة بــل الــوزارات وقــو املــرأة
لتحديد جنازات عام  ،3182ووضع الوزارات يف مسارات جديدة للعمـ مـن أجـ
حقو املرأة ،وخباصة زيادة معدالت تشغي املرأة واملهن املمتلطة
• لالخنــراط يف عمـ الدولــة يف األقــاليم ســتعبأ امماعــات اإلقليميــة لكــي تقــوم بــدورها
جبع املساواة بل املرأة والرج عنصرا بنيويا يف ختصصا ا.
واملطلوب أيضا تفعي اوقو القائمة والـتفكا بإبـداة يف اكتسـاب حقـو جديـدة.
وبنــاء علــى طلــب رئــيس اممهوريــة ،أعــدت وزيــرة حقــو املــرأة مشــروة قــانون طــاري
املسـاواة
للمساواة بل املرأة والرج وقدمتا الربملان .وهذا املشروة أول نص يتطـر
بشك شام  ،وحيدد مبادئ النه املتكام للمساواة الـذي مـع بـل تـدابا حمـددة واملراعـاة
الشــــاملة لتحــــديات املســــاواة يف مجيــــع السياســــات العامــــة للدولــــة وامماعــــات اإلقليميــــة
ومؤسسا ا العامة.
ويهدف مشروة هذا القانون تفعيـ املسـاواة املهنيـة بتشـجيع تقاسـم املسـؤوليات
العائلية ،ودعم ليات حتقيق املساواة يف األجور يف الشركات .ويكم هـذا املشـروة األدوات
الرادعة يف مال العنف ضد املرأة ،بتعزيز فعالية أمر اوماية ،واوـث علـى بقـاء ضـحية العنـف
الزوجي يف م ل الزوجية ،وتعمـيم أدوات حمـددة ومايـة املـرأة أو منـع تكـرر العنـف .ويعمـم
هذا املشروة املساواة بل املرأة والرج يف مؤسسات اممهورية واويرات االجتماعيـة املهنيـة.
وأرــاا يــنص املشــروة علــى جتربــة نشــاء ضــمان حكــومي ضــد التملــف عــن دفــع النفقــة،
ملكافحة لاطر عدم استقرار املرأة.
ن هذه التدابا ستعضد البنيان التشريعي القـائم بالفعـ يف مجيـع قطاعاتـا .وسـتعرض
هــذه التــدابا بصــورة أوســع يف طــار حتــديث هــذا التقريــر الــذي ســيتم قبـ جلســة االســتماة
القادمة الن ستعقدها اللجنة لفرنسا.
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أوال  -الردود على التعليقات العامة للجنة
 8 - 8سحب التحفظات

التوصية (الفقرة ” :)11تشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى االنتها ء يف أقهر وقهمم ن ه
م إجراء سح ب حتفظا علهى الفقهرة ( 2ج) مه ااه ة  .11وتطلهب اللجنهة له لىل إ
الدولة الطرف أن تشهر يف أسهر وقهمم ن ه يف إجهراء سهحب حتفظاه علهى الفقهرة 2
(ح) م ه اا ه ة  11ال ه ت تههرل اللجنههة أنههط ب تاههال ه فع ا،عههذن التفا ه ت ول ه لىل
سحب حتفظ هت على الفقرة ( 1ز) م اا ة .“11
يف  81تشرين األول/أكتـوبر  3182أبلغـت السـلطات الفرنسـية األمـل العـام لامـم
املتحدة بسحب مجيع حتفظا ا و عالنا ا على االتفاقيـة .وكـان الـتحفت يتعلـق بـالفقرة ( 8ز)
مــن املــادة ( 86ارتيــار اســم األســرة) .والواقــع أن قــانون  82أيار/مــايو  3182الــذي يبــيح
زواا شمصل مثليل ينهي غلبة اسم األب يف عطائا للطفـ يف حالـة اخلـالف بـل الوالـدين
أو عدم وجود مال لالرتيار.
وتتعلق اإلعالنات بالفقرتل ( 3ا) من املادة ( 81اكتسـاب املـرأة يف املنـاطق الريفيـة
حقوقـا يف طــار بــرام الضــمان االجتمــاعي) ،والفقــرة  ) ( 3مــن املــادة ( 81حصــول املــرأة
الريفية على بعض اخلدمات).

 3 - 8االنضمام

الصكوك الدولية

التوصههية (الفقههرة  ” :)11تذحهها اللجنههة أن ان ههد ل الههدوك إ صه وس حقههو ا،ناه ن
الدولية الرئياية التاعة بعزز متتع اارأة حبقو ا،نا ن واحلرب ت األس سية الواجبهة اه يف
مجيههع مي ه ب احلي ه ة .وفن ه ء علههى شلههىل تشههجع اللجنههة ح ومههة فرنا ه علههى أن تنظههر يف
التصههدبع علههى ااع ههدات ال ه ع تصههب فعههد رف ه فيا ه و ههال االتف قيههة الدوليههة حلد بههة
حقو مجيع العد ك ااا جرب وأفهرا أسهر واالتف قيهة الدوليهة حلد بهة مجيهع األ ه
شوت ا،ع قة“.
م االختف ء القارت واتف قية حقو األ
ن التصــديق علــى االتفاقيــات الدوليــة يعكــس التــزام فرنســا الثابــت بتعزيــز حقــو
اإلنسان والدفاة عنها .وتتعلق أحدث التصديقات باالتفاقية الدوليـة ومايـة مجيـع األشـماص
مــن االرتفــاء القســري يف أيلول/ســبتمرب  ،3111والربوتوكــول االرتيــاري التفاقيــة مناهضــة
التعــذيب وغــاه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الال نســانية أو املهينــة يف تشــرين
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الثــاين/نوفمرب  ،3111واتفاقيــة حقــو األشــماص عوي اإلعاقــة وبروتوكووــا االرتيــاري يف
كانون األول/ديسمرب .3117
ويف  81أيار/مايو  3182ناقش ملس الـوزراء مشـروة قـانون بشـأن التصـديق علـى
اتفاقيــة ملــس أوروبــا املتعلقــة مبنــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املـ ل ،الــن وقعتــها
فرنسا يف  88أيار/مايو  .3188وسينظر الربملان يف مشروة القـانون هـذا توطرـة العتمـاده يف
الربع األول من عام .3181
ومل تصد فرنسا على االتفاقية الدولية وماية حقو مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد
أســرهم ،الــن اعتمــدت يف  81كــانون األول/ديســمرب  8771وبــدأ نفاعهــا يف  8ثوز/يوليــا
 .3112و در بالذكر أنا مل يتس ّن ألي دولـة عضـو يف االحتـاد األورول التصـديق علـى هـذه
االتفاقيــة .والواقــع أن هنــاك مشــاك عديــدة ثنــع اوكومــة الفرنســية يف الوقــت الــراهن مــن
املوافقة التامة على أحكام هذه االتفاقية ،وال سيما فيما يتعلق بعدم التمييـز بـل املقـيمل قامـة
شرعية واملقـيمل قامـة غـا شـرعية .وال بـد مـع علـ مـن اإلشـارة أن األحكـام الدارليـة
للقــانون الفرنســي حتمــي بالفعـ حقــو العمــال املهــاجرين .فــاملقيمون قامــة شــرعية يتمتعــون
بذل حبماية وطنية مماثلة ملـا تـنص عليـا االتفاقيـة .وعـالوة علـى علـ تراعـى حقـو العمـال
املهــاجرين املقــيمل قامــة غــا شــرعية ،حيــث حيظــى هــؤالء األشــماص حبقــو أساســية وفقــا
لالتفاقية األوروبية وماية حقو اإلنسان واوريات األساسية ،وغاهـا مـن الصـكوك الدوليـة
وماية حقو اإلنسان الن فرنسا طرف فيها.

 2 - 8تدريب اوقوقيل على االستفادة من االتفاقية
التوصية (الفقهرة  ” :)11ت هر اللجنهة تيليهد التعليقه ت اله أعرفهمم عنها فعهد النظهر يف
التقربرب الدو بني الرافع واخل مس للدولة الطرف وحتثا على اخت ش مزبهد مه اخلطهوات
للتوعية ف ال تف قية وفروتولوا االختي ت ولتوف تد بب منتظ للايةهة الق ه ئية وااهدعني
الع مني فشهين نطه ومهدلوالت االتف قيهة فتيهة تشهجيعا علهى ا،فه ة منها يف اان زعه ت
وتشجيع احلقوقيني على شلىل .وتوصى اللجنة أب فوجو إ اج االتف قية وفروتولواه
االختي ت وس ئر الص وس الدولية حلقهو ا،ناه ن يف فهرامل التهد بب القه نو واانه ل
الد اسية ل لي ت احلقو “.
ســيكون هنــاك وجــود منــتظم لنمــوعا للتــدريب علــى االتفاقيــة يف املنــاه الدراســية
املمصصة للصكوك الدولية.
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وتتــو وحــدات البحــث والتــدريب القــانونيل يف امامعــات تــدريب الطلبــة ،و ــري
بعضها أحباثا متمصصة يف مال ااية اوقـو واوريـات .وفيمـا يتعلـق بتـدريب الطلبـة ،فـإن
مناه ليسانس اوقو تتضمن درسـا أو أكثـر يف اومايـة القانونيـة وقـو اإلنسـان .وبـذل
تتا مسـاحة واسـعة لدراسـة الصـكوك الدوليـة .وتُطـر مسـألة املسـاواة بـل املـرأة والرجـ ،
وُتــدرس االتفاقيــة .ويهــتم ــذه الــدروس أكثــر الطلبــة الــذين مططــون لالنضــمام نقابــة
احملــامل .والواقــع أن امتحــان القبــول يف املركــز اإلقليمــي للتــدريب علــى مهنــة احملامــاة يتنــاول
اوماية القانونية للحقو واوريات.
ولدى بعض امامعات لتربات أحبـاث متمصصـة يف دراسـة حقـو اإلنسـان ،حيـث
جتري أحباث حمددة يف مسألة امنسانية واملساواة.
فمثال ترعى جامعات غرب باريس  -نانتا للدفاة ،وال سـيما مركـز أحبـاث اوقـو
األساسية ،وجامعة لي  3للقانون والصحة مشروة ”أحباث ودراسات عـن امنسـانية وأوجـا
التفاوت يف املعايا يف أوروبا“ .ويهدف هذا املشروة ،الذي ثولا الوكالـة الوطنيـة لاحبـاث،
”توطيد النظرية النسائية للقانون يف ساحة البحث القانوين الفرنسي“.
وباإلضــافة عل ـ رتبــت وزارة التعلــيم العــال والبحــث يف عــام  3183جلســات
للتــدريب يف موضــوة املســاواة بــل املــرأة والرج ـ للعناصــر الفاعلــة يف مــال التعلــيم العــال
والبحث على مجيع مستويات املسؤولية .وجـرى االتصـال باملسـؤولل القـانونيل والتشـريعيل
الوطنيل واألوروبيل والدوليل للسما بإ اد ثقافة مشتركة للحقـو والواجبـات ومكافحـة
التمييز .ويف هذا السيا ستقتر وزارة التعليم العـال والبحـث ”مموعـة أدوات“ مواضـيعية
يف عام .3182
وقد أُطلقت الة توعية للقضـاة وطلبـة اوقـو  ،لتعـريفهم باتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،يف مناســبة الــذكرى الســنوية الــثالثل لتصــديق فرنســا علــى هــذه
االتفاقية.

 1 - 8جتميع بيانات مصنفا حسب نوة امنس وتقييم السياسات املنفذة
التوصية (الفقرة ” :)11تطلب ال لجنة إ الدولة الطرف أن ت دِّ تقربر ااقبهل في نه ت
إحصه ئية ل فيههة مصههنفة حاههب نهو ااههنس والاه وحتلههيذت مذئدهة مبه بعطههال صههو ة
ل ملة ع تنفي مجيع أح ل االتف قية .لد توصال الدولة الطرف أب فهين رهرت ف نتظه ل
تقييد ت لألثر ااترتب على تشربع هت وسي س هت وخططا وفراجما وشلىل ل ف لهة أن حتقهع
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التداف اات ة أ هدافا اارجهوة وفهين تعله اللجنهة يف تقربر ه ااقبهل ف لنته ئل ايفققهة يف
جم ك تنفي االتف قية“.
فيما يتعلق بتجميع البيانـات ،فـإن تقريـر ”ااهرأة والرجهل  -نظهرات علهى اااه واة“،
الصادر ك أربعـة أعـوام عـن املعهـد الـوطين لإلحصـاء والدراسـات االقتصـادية ،يعـرض حالـة
الرج ـ واملــرأة يف ا تمــع الفرنســي مــن حيــث الــدميوغرافيا ،واألســرة ،والصــحة ،والتعلــيم،
والعم  ،والدر  ،والسلطة ،كمـا يعـرض طـارا أوروبيـا .وتقـدم طبعـة عـام  3183توضـيحا
راصا ألوجا التفاوت عند التقاعد ،وتقاسـم الرجـ واملـرأة لاعبـاء امل ليـة ،واملسـتفيدين مـن
”عالوة االرتيار اور للعم “.
واستنادا بيانات املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية وممـ اإلدارات،
تنشر دائـرة حقـو املـرأة واملسـاواة التابعـة لـوزارة حقـو املـرأة وثيقـة سـنوية عنوا ـا ”أ قه ل
أس سههية :ااا ه واة فههني ااههرأة والرجههل“ .وتقــدم طبعــة عــام  3183صــورة عامــة والــة املــرأة
والرج من حيث الدميوغرافيا ويف شىت ماالت عم وزارة حقو املرأة (انظر املرفقات).
وسيواصـ املعهــد الــوطين لإلحصــاء والدراســات االقتصــادية وضــع دراســات تســاعد
علــى تقيــيم أفضـ ألوجــا التفــاوت حســب نــوة امــنس .وعلــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي،
ســيدرا ”مــتغا نــوة امــنس“ يف مجيــع الدراســات االستقصــائية عات الصــلة ،علــى صــعيد
املنهجية اإلحصائية وموضوة الدراسة االستقصائية.
وفيمـــا يتعلـــق بتقيـــيم السياســـات العامـــة ،وزة رئـــيس الـــوزراء علـــى مجيـــع أعضـــاء
اوكومة ،يف  32ب/أغسطس  ،3183تعميما يطلب فيا مراعاة املساواة بـل املـرأة والرجـ
عنــد عــداد النصــوص التشــريعية ومشــاريع املراســيم األساســية الــن تشــك حتــديا فيمــا يتعلــق
باملساواة.
ومـــن اآلن فصـــاعدا ســـتكون دراســـات األثـــر املصـــاحبة ملشـــاريع القـــوانل ،حســـب
املقتضى ،مزودة بشق للمساواة بل املرأة والرج  .واملقصود بالتحلي الـذي ـري يف مرحلـة
عداد مشروة قانون التأكد مـن أن األحكـام املتورـاة ال ختـ و حبقـو املـرأة ،وال تفـاقم أوجـا
التفاوت بل املرأة والرج .
معرفة ه هذه األحكـام تـؤدي مـثال بشـك مباشـر أو غـا
ويهدف هذا التحلي
مباشر حمابـاة نـوة جـنس علـى اآلرـر ،وهـ ميكـن أن تكـون وـا ثـار سـلبية أو أن تفـاقم
وضــعا قائمــا يتعلــق مــثال باملســاواة املهنيــة ،أو باوصــول علــى اوقــو أو بفعاليــة اوقــو  ،أو
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بالتوفيق بـل اويـاة الشمصـية واويـاة املهنيـة .فـإعا كـان األمـر كـذل فإنـا يـتعل الـتفكا يف
اختاع جراءات تصحيحية.
ويناط با لس األعلى للمساواة بل املرأة والرج  ،الذي أنش يف كـانون الثاين/ينـاير
 ،3182التقييم املنتظم لدراسات األثر يف مال املساواة.
ومما يذكر أن ا لس األعلى للمساواة بل املرأة والرج يتو مهـام مرصـد املسـاواة،
واللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضـد املـرأة ،واللجنـة املعنيـة بصـورة املـرأة يف وسـائ اإلعـالم،
وا لــس األعلــى للتثقيــف امنســي وتنظــيم النس ـ والتربيــة األســرية .ويضــم ا لــس األعلــى
للمساواة بل املرأة والرج عددا من اللجان املواضيعية ،ومنها منة حقـو املـرأة والتحـديات
الدولية واألوروبية.

 1 - 8تنفيذ االتفاقية يف أقاليم ما وراء البحار
التوصية (الفقرة  ” :)11تطلب اللجنة إ الدولة الطهرف تعزبهز تنفيه أح ه ل االتف قيهة يف
األق لي الفرناية فيد و اء البح  .وحتث الدولة الطرف أب على تعدهي معلومه ت عه
االتف قية وفروتولوا االختيه ت يف ه ا األقه لي  .وتطلهب اللجنهة إ الدولهة الطهرف أن
تد ج يف تقربر ه اا قبهل معلومه ت ه ملة ومنظدهة فشه ل منهاجال عه تنفيه االتف قيهة يف
مجيع مق ع ت وأق لي م و اء البح الت فعة ا “.
 8 - 1 - 8األوضاة اخلاصة يف أ قاليم ما وراء البحار
تتميز األقاليم الفرنسية فيما وراء البحار بتنـوة كـبا يف مراكـز امماعـات احملليـة ويف
األوضاة.
فعلــى الصــعيد القــانوين ،ويف أعقــاب اســتفتاء الســكان يف  37عار/مــارس ،3117
أصــبحت مــايوت مقاطعــة فيمــا وراء البحــار عات مجعيــة تداوليــة وحيــدة يف  28عار/مــارس
.3188
ويف اسـتفتاء  31كــانون الثاين/ينــاير  ،3181وافقــت أغلبيــة نــارا غيانــا ومارتينيـ
على تكوين مجاعة وحيدة ثارس االرتصاصات املسندة املقاطعة واملنطقـة ،مـع اسـتمرارها
حمكومــة باملــادة  22مــن الدســتور .واســتجاب قــانون  32ثوز/يوليــا  3188وــذا االســتفتاء،
فحــدد تنظــيم اممــاعتل امديــدتل وعملــهما املؤسســي .ويع ـدّل هــذا القــانون القــانون العــام
للجماعـات اإلقليميــة لتحديــد مركزهــا ،ويــدرا يف قـانون االنتمابــات األحكــام املطبقــة علــى
انتماب أعضاء مجعين غيانا ومارتيني .
14-57449

11/121

CEDAW/C/FRA/7-8

وباإلضــافة علــ شُــك يف غيانــا ،يف حزيران/يونيــا  ،3181ملــس استشــاري
للسكان من اونود اومر والبوشينن (أو السود  -املارون).
ويضــاف عل ـ مــنح قــدر واســع مــن اوكــم الــذاا ممــاعن بولينيزيــا الفرنســية
وكاليدونيا امديدة .وكثاا ما تعكس أحكام اتفا نوميا أحكام عـالن األمـم املتحـدة بشـأن
حقو الشعوب األصلية .وقد وقع اتفا نوميا املـؤر  1أيار/مـايو  8771واملتعلـق مبسـتقب
كاليــدونيا امديــدة ممثلــون للفصــيلل السياســيل الرئيســيل يف اإلقلــيم ،وأحــد ا هــو FLNKS
(جتمع األحزاب السياسية الن ثث الكاناك أساسا) ،وللدولة الفرنسية.
وقد عكس القانون التشريعي لكاليدونيا امديدة بشك مباشـر أحكـام هـذا االتفـا .
ويف عـام  3117اعتُمــد قـانون أساســي حيــدد شـروط نقـ ارتصاصـات الدولــة كاليــدونيا
امديدة .واعتبارا من عـام  ،3181يـتعل أن يقـرر ا لـس اسـتفتاء الكاليـدونيل بشـأن نتيجـة
اتفا نوميا.
 3 - 1 - 8مفوض (مفوضة) وقو املرأة
يف ك ـ مقاطعــة ومجاعــة فيمــا وراء البحــار (غواديلــوب ،غيانــا ،مارتيني ـ  ،مــايوت،
الريونيــون ،ســان بــيا وميكيلــون) ،يكولــف مفــوض (مفوضــة) وقــو املــرأة واملســاواة بتنفيــذ
السياس ة اوكومية على أساس رطة قليمية استراتيجية ختدم املساواة بل املرأة والرج .
 1 - 2 - 1 - 1حقو اارأة وااا واة فني اارأة والرجل يف غوا بلو
غواديلوب مقاطعة فيما وراء البحار منـذ قـانون  87عار/مـارس  .8716والنصـوص
التشريعية الوطنية مطبقة فيها ،ومع عل ميكن أن ري تكييف هذه النصوص يف ضـوء اوالـة
الفريدة لغواديلوب.
ويبلــع عــدد ســكان غواديلــوب  111 111نســمة (أرقــام عــام  )3111أغلبــهم مــن
النساء ،فيما عدا الشرحية الن تتـراو أعمارهـا بـل صـفر و  87مـن األعـوام .والغلبـة للنسـاء
أيضا يف السكان األجانب ( 68يف املائة) ،وتتراو أعمار  16يف املائـة منـهن بـل  31و 11
عاما .وهذه الفرة من السكان ،رغم أ ا تشيخ ،ما زالت شابة ،ع تق أعمـار  23.8يف املائـة
منها عن  31عاما ،يف مقاب  31يف املائة يف فرنسا.
ن نســاء غواديلــوب ينمــرطن يف اويــاة السياســية بقــوة :فمنــهن نائبتــان مــن أربعــة
نواب ،وست عمد من اثنل وثالثل ،وست رئيسات وان من سبعة عشـر ،ويشـكلن 11.1
يف املائة من أعضاء ا الس اإلقليمية ،و  31يف املائة مـن أعضـاء ا لـس العـام ،و  31يف املائـة
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من عمد القرى الن يق عدد سكا ا عن  2 111نسمة ،و  81.1يف املائـة مـن عمـد القـرى
الن يزيد عدد سكا ا على  2 111نسمة.
ومـع علـ فــإن وضــع املــرأة يف متمــع غواديلــوب يتســم بشــيء مــن عــدم االســتقرار.
فهناك حىت اليوم يف غواديلوب أسـرة مـن كـ ثـالث وحيـدة الوالـد ،ومـن هـذه األسـر تعـول
املرأة تسع أسـر مـن عشـر ،وغالبـا مـا تكـون غـا عاملـة ( 11يف املائـة) ،أو ضـعيفة اقتصـاديا،
أو عاطلة.
ويف االقتصــاد اإلقليمــي الــذي يغلــب فيــا قطــاة اخلــدمات (وميث ـ  11يف املائــة مــن
املهن) ،تظ هناك فوار كـباة بـل الرجـ واملـرأة يف ا ـال املهـين .وال تـنجم هـذه الفـوار
عــن جنــا مدرســي للبنــات يق ـ عــن جنــا البــنل .فامللتحقــات باملــدارس أكثــر بكــثا مــن
امللتحقل ،ويـنجحن أكثـر منـهم يف مج يـع الشـهادات .غـا أنـا فيمـا يتعلـق مبعـدل تشـغي مـن
تتــراو أعمــارهم بــل  81و  61عامــا ،ال يــزال هنــاك فــار بواقــع  1.1نقــاط بــل النســاء
( 11.1يف املائـة) والرجــال ( 12.2يف املائـة) .ومــن حيـث معــدل العمـ  ،فــإن معـدل النســاء
يــزداد ،فقــد ارتفــع مــن  21.2يف املائــة يف عــام  21.3 3112يف املائــة يف عــام ،3188
واخنفض الفار بل هذا املعدل ومعدل الرجال بواقع نقطتل.
ويزداد تضرر النساء من العم بدوام جزئي الذي يعانينـا ومـن البطالـة .ويف املتوسـل
فإن  86يف املائـة مـن الـالا يـؤدين عمـال يعملـن بـدوام جزئـي .ويف عـام  3181ظـ معـدل
بطالة النساء ( 31.1يف املائة) أعلى من معـدل الرجـال ( 87.8يف املائـة) .ويضـاف علـ
أن النساء يتعرضن للبطالة بقدر كبا ،وعل أساسا ألسباب طبية أو عائلية أو شمصية.
ونتيجة لذل فإن النساء غالبا ما يتعرضن أكثر من الرجال خلطر الفقر.
وفيما يتعلـق بـالفوار يف األجـور ،فـإن متوسـل الـدر السـنوي للموظفـات يف عـام
 3111بلع  12 371يورو ،يف مقاب  12 672يورو للموظفل.
ويتعلق عم الدولة على تعزيز املسـاواة بـل املـرأة والرجـ باوـد مـن هـذه الفـوار ،
وال سيما يف طار عقد مشاريع الدولة  -املنطقة.3182-3112 ،
وباإلضافة عل فإن املفوضـية اإلقليميـة وقـو املـرأة واملسـاواة تشـترك يف توجيـا
وتنفيذ تدابا حمددة دف اود من أوجـا التفـاوت بـل املـرأة والرجـ يف اويـاة السياسـية
واالقتصادية واملهنية واالجتماعية .فقد أقيمـت علـى سـبي املثـال شـراكة مـع املركـز اإلقليمـي
إلعـــالم الشـــباب يف غواديلـــوب مـــن أجــ التنويـــع ،و رشــاد الشـــابات بعـــد اوصـــول علـــى
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البكالوريــا ،واختــذت تــدابا لتشــجيع النســاء علــى مباشــرة األعمــال اوــرة (”جــائزة مواهــب
املبدعات“).
ن مقاطعة غواديلوب طـرف مـؤثر منـذ أيلول/سـبتمرب  3182يف برنـام ”أجبـديات
املساواة“ ،الذي يهدف اقترا عدة مموعات من املواد التربويـة يف التعلـيم االبتـدائي الـن
تساعد املدرسل يف أوقات الدراسة على:
• ارتبار انطباعا م هم
• توعية األطفال بالقوالب النمطية ،واالحترام املتبادل ،واالرتالط ،ومكافحة العنف
• مناقشــة األطفــال يف انطباعــا م مــن رــالل الــتعلم يف الصــف (العلــوم ،التربيــة البدنيــة
والرياضية ،تقان اللغة ،خل) ورارجا
• تنمية الثقة والرغبة واملهارة لد ى صغار الفتيات والفتيان على قدم املساواة.
وستطبق هذه التجربة أيضا يف  7أكادمييات أررى.
ن العنف ضد املرأة يتواص .
وملا كانت غواديلوب مل تدرا يف الدراسة االستقصائية الوطنية للعنـف ضـد املـرأة يف
فر نسا ،فإن البيانات الدقيقة عـن هـذه الظـواهر ال تـزال حمـدودة .ومـع علـ فـاملعروف أنـا يف
عــامي  3111و  ،3188راحــت  81امــرأة ضــحية لعمليــات قتـ ارتكــب نصــفها الــزوا أو
العشا .ويضاف عل أن حاالت العنف العائلي املتفشية نادرا ما تكـون حمـ شـكوى .ن
غواديلــوب ،شــأ ا شــأن ســائر مقاطعــات مــا وراء البحــار ،ســتدرا يف الدراســة االستقصــائية
امديدة للعنف والعالقات بل امنسل ( )VIRAGEالن تتعلق بالعنف ضد املرأة.
ويف عام  3111أجرى املرصد النسائي ،وهو هيرة تشـاركية أنشـأها احتـاد اممعيـات
النســائية واألســرية املوجــودة يف اإلقلــيم ،دراســة استقصــائية اتضــح منــها أن  11يف املائــة مــن
النســاء ضــحايا العنــف الزوجــي وــن أبنــاء يعلنــهم ،وأن أكثــر مــن النصــف دون اخلمســل مــن
العمر ،وأن حوال  11يف املائة عاطالت.
وفد اختذت سلسلة من التدابا وأقيمت سلسلة من اوياك ملكافحة العنف ضد املـرأة
وتوفا اوماية وا ،وال سيما يف ط ار رطـة املقاطعـة ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة .وهـذه
اخلطة حتركها شبكة من اممعيات النشطة.
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وبفض الشراكة بـل أجهـزة الدولـة ومجاعـة املقاطعـةُ ،زوّدت املفوضـيات مبشـاركل
متمعيل.
و ــري باملثـ اختــاع تــدابا لتــدريب املــوظفل واملتطــوعل ،وتوعيــة اممهــور بــالعنف
الزوج ي ،والتحرش يف العم  ،واالعتداءات امنسية .ويف مناسبة اليوم الدول ملكافحـة العنـف
ضد املرأة ،نُظمت الة توعية يف املدارس الثانوية .وسيجري وضـع كتيـب يتضـمن املسـارات
امديدة واألدوات امديدة ملكافحة العنف الن يقترحها الشباب.
ن اخلطــة اإلقليميـــة االســـتراتيجية للمســـاواة بـــل املـــرأة والرجــ ()3181-3183
لغواديلوب عكست حتديل:
• تطوير األفكار املطروحة لتحقيق التوازن ملكان املرأة يف مجيع قطاعات ا تمع
• ثكل املرأة من ممارسة حقوقها ومكافحة مجيع أشكال العنف الن تتعرض وا.
 2 - 2 - 1 - 1حقو اارأة وااا واة فني اارأة و الرجل يف غي ن
غيانا هي أكرب مقاطعات ما وراء البحـار ،ع تبلـع مسـاحتها  11 111كـم .3وتضـم
غيانــا  331 218نســمة ،منــهم  22.3يف املائــة مــن الســكان األجانــب .وتضــم أيضــا عــددا
كباا من السكان غا الشـرعيل الـذين قـدر املعهـد الـوطين لإلحصـاء والدراسـات االقتصـادية
عددهم يف عام  3116مبا يتراو بـل  21 111و  61 111نسـمة .ويف عـام  3116كـان
يف غيانــا  23 211شــاب تتــراو أعمــارهم بــل  86و  31عامــا ،ممــا ع ـ غيانــا املقاطعــة
الفرنسية األكثـر شـبابا .ويشـك مـن تقـ أعمـارهم عـن  31عامـا  11يف املائـة مـن السـكان
( 31.2يف املائة يف فرنسا).
وتلــد نســاء غيان ـا  2.7أطفــال يف املتوســل يف حيــا ن (أرقــام عــام  .)8777وتــأا
ربات األسر األجنبيات ،وهن غالبا من الشابات ،غيانـا حبثـا عـن ظـروف معيشـية أفضـ .
ولـ  31يف املائة منهن ،رغم شبا ن 2 ،أطفال على األق  .و  2يف املائة مـن اووامـ هـن مـن
القاصــرات .وفيمــا بــل عــامي  3111و  ،3117زادت حــاالت ا ـ مــن هــن دون الثامنــة
عشــرة ( 211حالــة يف عــام  182 3111حالــة يف عــام  .)3117واملنــاطق اودوديــة هــي
األكثر تضررا .وتضم غيانا حوال أربعل جنسية على أرضها.
ن  17يف املائة من السكان الذين تزيـد أعمـارهم علـى  81عامـا غـا حاصـلل علـى
أي شهادة ( 82.2يف املائة يف فرنسا) .ويص معدل البطالة بل السـكان  38.1يف املائـة،
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و  11يف املائة بل من تتراو أعمارهم بل  81و  31عاما .ويتشك ربع األسـر املعيشـية
من أسر وحيدة الوالد ( 7يف املائة يف فرنسا).
ويناط مبديرية الشباب والرياضـة والتماسـ االجتمـاعي توجيـا السياسـات العامـة مبـا
مدم حقو املرأة.
وتتعلق أولويات عام  3182مبا يلي:
• منع ومكافحة العنف ضد املرأة
• منع استغالل األطفال يف الدعارة
• تشجيع مباشرة النساء لاعمال اورة
• املساواة بل املرأة والرج يف اوياة املهنية واالقتصادية واالجتماعية.
ن غيانـــا ،شـــأ ا شـــأن ســـائر مقاطعـــات مـــا وراء البحـــار ،ســـتدرا يف الدراســـة
االستقصــائية امديــدة للعنــف والعالقــات بــل امنســل ( )VIRAGEالــن تتعلــق بــالعنف ضــد
املرأة.
 1 - 2 - 1 - 1حقو اارأة وااا واة فني اارأة والرجل يف م تينيىل
مارتيني مقاطعة من مقاطعات مـا وراء البحـار منـذ عـام  ،8716وأصـبحت منطقـة
فيما وراء البحار كاملة العضوية منذ قانون  3عار/مارس  .8713وتشـك النسـاء  12.2يف
املائـــة مـــن مجـــال ســـكان املقاطعـــة الـــذين بلـــع عـــددهم ،يف  8كـــانون الثاين/ينـــاير ،3181
 113 111نسمة.
ويزداد معدل جنا اإلنـاث يف الدراسـة األوليـة ،ويسـجلن معـدل جنـا يف البكالوريـا
 12يف املائة ،يف مقاب  11يف املائة للذكور.
العامة يص
ومع عل وأيا كان مستوى التأهي  ،فإن عدد النساء يزيـد مـرتل علـى عـدد الرجـال
يف شغ مهن الشباب ،أو يف عقـود التشـغي والضـمان ،أو كـذل يف عقـود التأهيـ  .ويصـ
معدل عم النساء  63.1يف املائة ،ولكن معدل تشـغيلهن ال يتجـاوز  11.2يف املائـة ،يف
مقاب  11.6يف املائة للرجال .وقد زاد عـددهن مـرتل عـن عـام  8721يف شـغ الوظـائف،
وثالث مرات يف شغ املهن الوسيطة .وارتفع عدد القياديات بواقع اثنتل وعشرين نقطة منـذ
عام  .3111غا أن أكثر من نصف عم النساء ال يـزال حمصـورا يف ثالثـة قطاعـات للعمـ :
عامالت نظافة ،وموظفات داريات يف اخلدمة املدنية ،ومدرسات.
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واختذت تدابا يف املدارس ملكافحة القوالب النمطية وتنويـع التوجـا املهـين :واملقصـود
يصال رسالة الفتيات والفتيان مؤداها ”ليس للكفاءة جنس“.
وشكلت أجهزة لتعزيز اإلدماا املهين للنساء .ووقع أيضا اتفـا لتشـجيع عمـ املـرأة
يف الزراعة ،وعل لتوجيا الراغبات يف نشاء مزارة.
ويف األعــوام العشــرة األرــاة تطــور بقــوة موقــف املــرأة مــن مباشــرة األعمــال اوــرة،
وعل أساسا بفض تدابا اختذ ا الدولة .ففـي عـام  3181كـان مـا يقـرب مـن  63يف املائـة
من عمليات نشاء أو استمرار أعمـال حـرة مـن عمـ النسـاء ،يف مقابـ  13يف املائـة يف عـام
.3188
وفيما يلي األهداف احملددة يف اخلطة اإلقليمية االستراتيجية لتعزيـز املسـاواة بـل املـرأة
والرج للفترة :3181-3183
• تدعيم املعرفة بوضع حصاءات حملية مصنفة حسب نوة امنس
• التوعية املستمرة لإلدارات اوكومية بالتحديات املاثلـة يف مراعـاة مسـألة املسـاواة بـل
املرأة والرج
• تطبيق مبدأ ”الدولة املستمدِمة هي الدولة النموعجية“
• دراا هــدف املســاواة يف السياســات العامــة :دراا مبــدأ املســاواة يف دعــوات تقــدمي
املشــاريع يــالء االعتبــار للمــرأة والرجـ يف اإلجــراءات واآلليــات مؤشــرات متابعــة
مصنفة حسب نوة امنس يف اتفاقات اإلعانات.
وهناك موضوعان مقترحان :املساواة بل املـرأة والرجـ يف اويـاة املهنيـة واالقتصـادية
واالجتماعية واوصول على اوقو ومنع ومكافحة العنف القائم علـى نـوة امـنس :حتسـل
املعر فــة .ن مارتينيــ  ،شــأ ا شــأن ســائر مقاطعــات مــا وراء البحــار ،ســتدرا يف الدراســة
االستقصــائية امديــدة للعنــف والعالقــات بــل امنســل ( )VIRAGEالــن تتعلــق بــالعنف ضــد
املرأة.
 1 - 2 - 1 - 1حقو اارأة وااا واة فني اارأة والرجل يف م بوت
يف  28عار/مـــارس  ،3188أصـــبحت مـــايوت املقاطعـــة األو بعـــد املائـــة التابعـــة
لفرنسا .ويف تعداد عام  ،3112كانت مايوت تضم  816 212نسمة وتقـ أعمـار  11يف
املائة من السكان عن  31عاما.
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وهناك حىت اآلن موانـع عديـدة إلمكانيـة حصـول املـرأة يف مـايوت علـى عمـ  ،منـها
انعدام الكفاءة ،وتشبّع املهن املسـماة ”نسـائية“ ،وصـعوبة التوفيـق بـل اويـاة العائليـة واويـاة
املهنية يف قليم ليس فيا الكثا من دور اوضانة امماعية.
وعلى الرغم من أن البنات حيققن جناحا أفض من البنل يف البكالوريـا العامـة (61،1
يف املائة نسبة جنا البنات مقاب  11،2يف املائة للبنل) ،فإن اخنراط البنـات يف دراسـة طويلـة
أو يف مسارات التعليم املهين يصطدم باملقاومة الثقافيـة والتحيـز .فقـد أشـارت دراسـة أجريـت
يف عــام  3111أن الرجــال يشــكلون  26يف املائــة مــن املتــدربل يف اويرــات املعتمــدة ،يف
مقاب  31يف املائة للنساء.
ويسفر علـ عـن تضـرر النسـاء بالبطالـة بشـدة ( 21،1يف املائـة يف مقابـ  87،1يف
املائة للرجال).
والنساء عالوة على عل هن املستفيدات الرئيسيات من تدابا عانات العمـ (عقـود
التشــغي والضــمان) ومــن مواقــع التنميــة احملليــة .وال يصــلن ال قلــيال جــدا مراكــز القيــادة
والتوجيا.
و زاء هذه اوالة ،اختذت الدولة تدابا حمددة لتيسا حصول النسـاء علـى عمـ  .ففـي
عــام  3183مت مــنح اثــنىت عشــرة جــائزة للمواهــب العلميــة والتقنيــة ،تشــجيعا للشــابات علــى
السـعي مهــن يف هــذا ا ـال .ويف عــام  3183قامــت مفوضــية حقـو املــرأة بعمـ عنوانــا
” 818من النساء 818 ،من املهن“ ،من أج التركيز على االستفادة من أمثلـة جنـا النسـاء
املنتميــات األص ـ املــاهوري .وكــان هــذا العم ـ موضــوة كتيــب هــو مبثابــة أداة للتوعيــة
باملساواة بل املرأة والرج يف املدارس .ويف عام  3182ستطلق مفوضـية حقـو املـرأة عمـال
بعنـــوان ”القيـــادة النســـائية“ ،تعزيـــزا لوصـــول املـــرأة مراكـــز القيـــادة يف ا ـــال السياســـي
واالجتماعي والرياضي والثقايف.
ومل يتسـنّ حــىت اآلن جــراء دراســة شــاملة عــن الصــحة واملــرأة يف مــايوت وال تتــا
سوى بيانات متفرقة عرب شبكات لتلفة (شبكة الكشف عـن السـرطان ،أو شـبكة الرعايـة يف
فترة الوالدة ،أو مجعيات مكافحة مرض السكر).
وباملث ال يزال من الصعب تقدير حجم ظواهر العنف ضد املـرأة يف مـايوت .ومجعيـة
وضع املرأة ومساعدة الضحايا هي وحدها القادرة على تقدمي بيانـات ال تعكـس اوقيقـة علـى
الرغم من عل  :ففي عام  3181عامت اممعية  812ملفـا للعنـف امنسـي (مقابـ  71يف
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عــام  ،)3111وتتعلــق هــذه امللفــات أساســا بالشــابات الــالا ال مــوارد وــن ،واملتــرددات يف
الكشف عن هذا العنف.
وقد رصصت مجعيـة وضـع املـرة ومسـاعدة الضـحايا ،منـذ  31تشـرين الثـاين/نوفمرب
 ،3181رطا هاتفيا لالستعالم ،على غرار اخلل  2787املستمدم يف فرنسا.
وباإلضـافة
العنف ضد املرأة.

علـ كُلـف فريـق عامـ بكتابـة بروتوكـول للمقاطعـة بشـأن مكافحــة

ن األهــداف الــن تســعى حتقيقهــا املفوضــية اإلقليميــة وقــو املــرأة واملســاواة يف
مايوت هي عا ا أهداف سائر مقاطعات ما وراء البحار:
• مكافحة القوالب النمطية املرتبطة بأدوار اإلنـاث والـذكور والتمييـز القـائم علـى نـوة
امنس بتدابا للتوعية والتدريب
• نشر االرتالط واملساواة املهنية
• مكافحة العنف ضد املرأة وتعزيز اوقو واحترام الكرامة.
وعالوة على عل حـددت ثـالث أولويـات شـاملة لعـدة قطاعـات :وضـع حصـاءات
وبيانات مصنفة حسب نوة امنس ،التوعية املسـتمرة ملـوظفي الدولـة بتحـديات املسـاواة بـل
املرأة والرج ووضع مسألة التوفيق بل اوياة املهنية واوياة العائلية يف االعتبار.
 1 - 2 - 1 - 1حقو اارأة وااا واة لني اارأة والرجل يف ال بونيون
الريونيــون هــي أبعــد مقاطعــات مــا وراء البحــار عــن فرنســا وأوروبــا .ويف  8كــانون
الثاين/ينــاير  ،3181كــان عــدد ســكا ا قرابــة  131 111نســمة ،تشــك النســاء  18،2يف
املائة منهم .وتق أعمـار  21يف املائـة مـن السـكان عـن عشـرين عامـا ،وتتزايـد هـذه الشـرحية
بسرعة نظرا الرتفاة معدل اخلصوبة ( 3،21من األطفال لك امرأة).
وجتابا نساء الريونيون صعوبات يف اوصول على عم ليس سببها قلة جنـا الفتيـات
يف املدرســة .فهــن حيققــن يف الدراســة نتــائ أفضـ  ،ع تصـ نســبة جنــاحهن يف البكالوريــا
 13،2يف املائة ،يف مقاب  11،8يف املائة للفتيان .وينـت عـن علـ أن مـا يقـرب مـن  66يف
املائــة مــن نســاء جيــ مــن األجيــال حاصــالت علــى البكالوريــا ،يف مقاب ـ  17،1يف املائــة
للرجال .ومع عل فإن هذه النتائ األفض ال حتـول دون ارتيـارات مقولبـة يف التوجـا املهـين
تقيد حركة النساء .فعلى سبي املثال يتركز  11يف املائـة مـن الفتيـات املقيـدات يف البكالوريـا
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املهنية يف مخسة ختصصـات .وهـذا الـنقص يف تنـوة املسـارات املهنيـة للنسـاء يـؤثر علـى ممـ
اندماجهن املهين.
ن النساء الالا يشكلن  12يف املائة من القوى العاملة يف عام  3188يتضـررن أشـد
الضرر من البطالـة :ففـي أوارـر شـباط/فرباير  3183كـن ميـثلن  11،6يف املائـة مـن البـاحثل
عن عم  .فإعا وجدن عمال فإ ن يعملن يف  21يف املائة من مهن الدوام امزئـي ،يف حـل أن
 81يف املائة من العامالت يتطلعن العمـ فتـرة أطـول .ومـن هنـا تـأا الفـرو الواسـعة يف
األجــور بــل املــرأة والرج ـ  :فمتوســل أجــر املــرأة يعــادل  12،1يف املائــة مــن أجــر الرج ـ .
ويتضح هذا الفار بصـورة أكـرب لـدى القياديـات :فـاملرأة حتصـ يف املتوسـل علـى  26،1يف
املائة من أجر الرج  .وال تشغ املرأة ال  21يف املائة من الوظـائف القياديـة ،وال تتـو املـرأة
ال  31،1يف املائة من عمليات نشاء املشاريع.
وتنفذ املفوضية اإلقليمية وقو املرأة تدابا لتوعية وحشد:
• العناصر الفاعلة يف اإلدماا املهين ،بتدريب مستشاري مركز التوظيف
• رئيسات أو منشرات املشاريع (تقدمي الدعم

شبكتهن)

• النساء البعيدات للغاية عن سو العم  ،واملستفيدات من عانة الوالد الوحيد ،بتنميـة
القدرات ”مساة صوب االكتفاء الذاا واالندماا املهين“ (جتربـة أجريـت يف الفتـرة
)3188-3181
• التالميذ ،مبنح ”جوائز املوهبة العلمية للفتيات“
• اممهور العريض ،بنشر دراسة عن مكان املـرأة يف السياسـة وعـن توزيـع املسـؤوليات
املهنية والعائلية.
والعنف الزوجي هو أشيع أنواة العنف ضد املرأة .ويف عام  3188توفيت سـت مـن
نساء الريونيون متأثرات بضرب الزوا ،مما ميث زهاء  1يف املائة مـن الفرنسـيات الـالا لقـل
حتفهن بسبب عنف العشا (يف حل ال ثث الريونيون سوى  8يف املائة مـن سـكان فرنسـا).
ويضاف عل أنا رغم ازدياد عدد الشكاوى بنسبة  21يف املائـة علـى مـدى ثالثـة أعـوام،
فإن العنف الزوجي ال يكون غالبا حم شكوى ،على الرغم من حتسن استقبال دوائـر الشـرطة
والدرك للضحايا .ويف الفترة  3181-3117أجريت يف الريونيون دراسة استقصائية بعنـوان
”البيرة البشرية واألمن“ ،اتضح منها أن  7يف املائة فقـل مـن حـاالت العنـف املـادي الزوجـي
والعنف امنسي هي الن تقدم بشأ ا شكوى.
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ن الريونيــون ،شــأ ا شــأن ســائر مقاطعــات مــا وراء البحــار ،ســتدرا يف الدراســة
االستقصــائية امديــدة للعنــف والعالقــات بــل امنســل ( )VIRAGEالــن تتعلــق بــالعنف ضــد
املرأة.
وملكافحة ظواهر العنف هذه ،تُتمذ التدابا التالية:
• ثوي مـأويل مـؤقتل للنسـاء ضـحايا العنـف املـ ل وتـوفا مرشـدات اجتماعيـات يف
املفوضيات واأللوية (عينت حىت اليوم مرشدتان اجتماعيتان)
• التدريب األوّل واملستمر للعاملل يف العم االجتمـاعي ويف قطـاة الصـحة ،ولقـوات
النظام .وقد استفاد مـن هـذا التـدريب املتعـدد التمصصـات زهـاء سـتل شمصـا منـذ
عام 3116
• االت إلعالم اممهور العريض
• نشاء جدول سنوي ملتابعة العنف ضد املرأة بل الزوجل.
ن التــدابا املنفــذة يف طــار اخلطــة اإلقليميــة االســتراتيجية لتعزيــز املســاواة بــل املــرأة
والرج دف مكافحة القوالب النمطيـة امنسـانية ،وتنويـع التوجهـات واخليـارات املهنيـة
للفتيات والفتيان ،وأراا حتسل استقبال و رشاد النساء ضحايا العنف.
ومن امدير بالـذكر أن الريونيـون انضـمت الربنـام الـوطين لــ ”أقـاليم التميـز يف
املســــاواة املهنيــــة“ ،الــــذي وضــــع يف أعقــــاب املــــؤثر االجتمــــاعي املنعقــــد يف  81و 88
حزيران/يونيــا  .3183وفيمــا يتعلــق بالريونيــون ،وقــع يف  33شــباط/فرباير  3182اتفــا
طاري بل الدولة ورئاسة امامعة واملنطقة سيساعد على اختاع تدابا تتعلق مبا يلي:
• حتقيق املساواة املهنية يف املؤسسات الصغاة واملتوسطة بتفعي القانون
• تعزيز االرتالط يف ماالت التدريب ويف املهن.
 1 - 2 - 1 - 1حقهههو ااهههرأة واااه ه واة فهههني ااههههههرأة والرجهههل يف فولينيزبه ه الفرناهههية
ول ليدوني اادبدة
انظر التقارير الواردة يف املرفق.
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ثانيا  -تنفيــذ امــزء األول مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد
املرأة (املواد )6 - 8
 8 - 3اوماية الفعالة للمرأة من أي عم ثييزي (املادتان  8و )3
التوصية (الفقرة ” :)11توصال اللجنة الدولة الطرف ف شه محهذت لتشهجيع الناه ء علهى
تقدمي ول فدعول التدييز على أس س اانس ولف لة ترليبهة متوازنهة جناه ني للايةهة
العلي ومنحا ااوا اا لية والبشربة ال فية الضطذعا فوالبتا فش ل ل مل“.
أنشــرت ســلطة داريــة مســتقلة ،هــي مكتــب الــدفاة عــن اوقــو  ،مبوجــب التنقــيح
الدســتوري املــؤر  32ثوز/يوليــا ( 3111املــادة  8-82مــن الدســتور) ،وبــدأت عملــها
مبوجب القانونل األساسي والعادي املؤررل  37عار/مارس  .3188وهـذه املؤسسـة جتمّـع
وتعضــد مهــام اويرــة العليــا ملكافحــة التمييــز وتشــجيع املســاواة ،وكــذل مهــام أمــل مظــامل
اممهورية ،ومكتب الدفاة عن األطفال ،واللجنة الوطنية ألرالقيات األمن.
وم همة هذه اويرة هـي الـدفاة عـن اوقـو واوريـات الفرديـة يف طـار العالقـات مـع
اإلدارات .ووا صالحيات راصة يف مال مكافحة التمييز ـدف تعزيـز املسـاواة يف العمـ
ســل طريقــة اإلحالــة
والســكن والتعلــيم واوصــول علــى املنــافع واخلــدمات .وهــذا اإلصــال يب ّ
ســر ممارســة اوقــو األساســية ،بفضـ توحيــد اخلــدمات املمتلفــة يف ”مركــز
للمتقاضــي ،ويي ّ
وحيد“ أسه يف الوصول ليا.
ويعاون مكتب الدفاة منذ نشائا ثالث نائبـات وثـالث هيرـات ينـاط بواحـدة منـها،
بوجــا رــاص ،مكافحــة التمييــز وتعزيــز املســاواة .ويــنص القــانون علــى أن ”تســهم تســميات
بعــض الســلطات لتكــوين اوير ـات يف التمثي ـ املتــوازن للنســاء والرجــال يف اويرــة“ .والتعــادل
الدقيق مرعيّ اآلن يف ك هيرة.
وفيما يتعلق بالعم واألداء ،فإن عـدد الشـكاوى الـن تقـدمها النسـاء قـد ازداد (فيمـا
يتعلــق بــالتمييز بســبب اوم ـ واوالــة االجتماعيــة ونــوة امــنس) .وتــأا هــذه الشــكاوى يف
املرتبة الثالثة بنسبة  88،6يف املائة مـن الشـكاوى بعـد الشـكاوى املتعلقـة باألصـ ( 32،1يف
املائة) واوالة الصحية أو اإلعاقة ( 32يف املائة).

22/121

14-57449

CEDAW/C/FRA/7-8

مث ك اعي احلدل ضد مع ب التدييز ايفظو ة
 11 :3116شكوى

 317 :3117شكوى

 11 :3112شكوى

 681 :3181شكوى

 831 :3111شكوى

 211 :3188شكوى

قائمــة معــايا التمييــز احملظــورة .وال تــزال
ويف عــام  3116أضــيف معيــار اوم ـ
الشكاوى املبحوثة تشـا حتفـت سـو العمـ زاء التعامـ مـع األمومـة ومـا يتعلـق ـا مـن
ـاء اخلدمـة واإلعـادة العمـ مـع عـدم الرضـا
حقو  :اء اخلدمة املالزم إلعالن اومـ
عن العودة جازة األمومة وقف التقدم الوظيفي التمييز يف األجور.
ويف تشـرين األول/أكتــوبر  ،3183أعــادة مكتــب الـدفاة عــن اوقــو حتريــر مطويــة
تتضمن معلومات حمددة للمرأة عنوا ا ”احلدل ون متييز“.
وعالوة على عل قام مكتب الـدفاة عـن اوقـو  ،يف عار/مـارس  ،3182بتصـميم
وحترير مطوية تتضمن معلومات حمددة عن مكافحة التحرش امنسي الـذي تتعـرض لـا النسـاء
بصفة راصة.
وورد يف التقرير السنوي لعام  3183ملكتب الدفاة عن اوقو أن أكثر مـن  11يف
املائة من الدعاوى املرفوعة بسبب التمييز يتص مبجال العمالة .وتتعلق شـكاوى العمالـة أكثـر
ب التمييز يف التطـوير الـوظيفي ،مـع وجـود عـدد كـبا مـن الـدعاوى يتعلـق بالعمالـة يف القطـاة
اخلاص .ويتعلق  11يف املائة من هذه الدعاوى بالتطوير الوظيفي.
ومن مموة دعاوى عام /3183املساواة بل الرج واملرأة:
• يتعلق  1،6يف املائة من الدعاوى باوم
• يتعلق  1،1يف املائة باوالة االجتماعية
• يتعلق  2،2يف املائة بنوة امنس
وحتظى هذه الـدعاوى بعنايـة راصـة (يتعلـق  2يف املائـة مـن تعليقـات مكتـب الـدفاة
عــن اوقــو أمــام احملــاكم باوالــة االجتماعيــة ،و  7يف املائــة بنــوة امــنس ،و  33يف املائــة
باوم ).
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 3 - 3مكافحــة مجيــع أشــكال التمييــز وا لعنــف ضــد املهــاجرات أو ســاللة املهــاجرين
(الفقرتان )32 - 33
التوصي ت (الفقرت ن  ) 21 - 22واستع ة توصي ت متوز/بوليط :2001
” باهه و اللجنههة القلههع مهه اسههتدرا مع نهه ة اااهه جرات الق نهه ت يف فرناهه مهه متييهههز
م عف مب يف شلهىل مه بتصهل ف حلصهوك علهى التعلهي والعدهل والرع بهة الصهحية ومه
العنف ضد  .وبا و القلع أب إزاء قوانني وسي س ت ااجرة التقييدبة اادبدة اله
جعلههمم العدبههد م ه ااا ه جرات غ ه م ه ذت للحصههوك علههى تص ه ب ا،ق مههة .واللجنههة
ااقي ه دة ادههع ههل الع ه ئذت م ه قبيههل
باه و القلههع علههى ههو خ ه م ه ااد سه ت ِّ
اختبه ات احلده الصههبتال اخللههوت اله خل صههمم اايةههة العليه ا فحههة التدييههز وتشههجيع
ااا واة إ أهن تتاه فه لتدييز واختبه ات ال فه ءة اللتوبهة واالختبه ات ااتصهلة مبعرفهة
قي ااداو بة .وت ر اللجنة تيليد التعليق ت ال أعرفهمم عنها فعهد النظهر يف التقربهرب
الدو بني الرافع واخل مس للدولة الطرف وحتث احل ومة على اخته ش تهداف فع لهة للق ه ء
علههى مجيههع أ ه ك التدييههز ضههد النا ه ء م ه ااا ه جرب والذجههةني واألقلي ه ت يف ا تدههع
فيلدلههط ويف فههرا ل جمتدع ه هت  .لد ه حتههث الدولههة الطههرف علههى احتههرال حقههو ا،نا ه ن
للدرأة وتتليب ا احلقو علهى ااد سه ت الثق فيهة التدييزبهة وعلهى اخته ش تهداف فع لهة
واستب قية تشدل فرامل ،شل ء الهوعال وفهرامل لتوعيهة ا تدهع مه أجهل م فحهة ااواقهف
ال تن ع التاهل األفهوت وعهدل إسهن األ وا الندطيهة للدهرأة والق ه ء علهى التدييهز
ضد اارأة يف جمتدع ت ااا جرب واألقلي ت.
وتوصههال اللجنههة أب ه الدولههة الطه رف فههرجراء حبههوأ فشههين العنههف ضههد الناه ء والبن ه ت
ااا جرات وف الضهطذ فاي سه ت وفهرامل تتهي مواجاهة ه ا ااشه لة فصهو ة من سهبة.
وحتههث اللجنههة احل ومههة علههى اخته ش تههداف فع لههة للق ه ء علههى مجيههع أ ه ك التدييههز ضههد
ااا جرات .وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقيهي القهوانني والاي سه ت اله ته ثر علهى
اااهه جرات وت ههدني تقربر هه ااقبههل معلومهه ت عهه هه ا التقيههي مبهه بشههدل البي نهه ت
والتحلههيذت .وتطلههب اللجنههة إ الدولههة الطههرف أب هه أن تقههدل معلومهه ت عهه عههد
ااا جرات الذئال م نح تص ب ا،ق مة مب يف شلىل يف سي ع ل األسرة.
وحتههي اللجنههة علد ه حبظههر ق ه نون  21آشا /م ه س  2001حلدههل مههوز أو ا تههداء أزب ه ء
تعرب ع االنتد ء الدبين يف ااهدا س الع مهة االفتدائيهة وا،عدا بهة والث نوبهة .وتهرل اللجنهة
مع شلىل وجو احلر ف لتيليد على أال ب ت ا احلظر إ حرم ن أت فته ة مه حقاه
يف التعلي واالندم ج يف مجيع مظ ر ا تدع الفرناال .وتوصال اللجنة الدولهة الطهرف فهين
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ا الق نون فتية تف ت أت تهيث سهلع علهى تعلهي الفتيه ت
تواصل ع لثب صد تنفي
وإ م جا يف مجيع جوانب ا تدع الفرناهال .وتوصهال اللجنهة له لىل الدولهة الطهرف فهين
تقدل في ن ت يف تقربر ااقبل ع ا،جن زات التعليديهة للفتيه ت ال ن زحه ت واااه جرات يف
مجيع ااراح ل التعليدية“.
 8 - 3 - 3مكافحة التمييز
 1 - 1 - 2 - 2حصوك ااا جرات على حقوقا
تشك النساء أكثر من نصف القادمل امدد مـن األجانـب .ويعـانل أكثـر مـن سـائر
النســاء حــاالت عــدم املســاواة والعنــف .ولــذل تــدعم الســلطات الفرنســية مبــادرات عديــدة
للعم بشك أفض على كفالة حقوقهن والتأثا على أساليب التفكا.
وتشك النسـاء أغلبيـة املـوقعل علـى عقـد االسـتقبال واإلدمـاا لـدى مـرور القـادمل
امــدد مبواقــع االســتقبال التابعــة للمكتــب الفرنســي للــهجرة واإلدمــاا .ويف غضــون املراح ـ
املمتلفة وذا االستقبال ويف طار اخلدمات املتاحة للمهاجرين امـدد ،تعـزز املعلومـات املتعلقـة
مببــدأ املســـاواة بـــل الرجــ واملـــرأة ،والعلمانيــة ،واملســـائ عات الصـــلة بـــاوقو واوريـــات
األساسية وبأمن األشماص ،وكذل ممارسة املواطنة.
ن الدلي الذي أعدتا وكالة تنمية العالقات املشتركة بل الثقافات مـن أجـ املواطنـة
النا ء م سذلة ااا جرب “ ،بدعم مـن السـلطات العامـة،
”التصدت للعنف والتدييز :إ
يقتـــر منهجيـــة للعمـــ علـــى امهـــات الفاعلـــة امليدانيـــة الـــن تصـــطدم بتعقـــد اوـــاالت
الثقافية املمتلفة.
 2 - 1 - 2 - 2ااا ات التعليدية أل ف ك الوالدبْ م سذلة ااا جرب
تضــم فرنســـا  6،2ماليــل طفــ ملهــاجرين .و عا كانـــت أوضــاعهم ال تـــزال ســـيرة
(ال حيص على البكالوريا ال  68يف املائة منهم ،يف مقابـ  61يف املائـة مـن سـائر السـكان)،
فإ ا تتطور بشك أفض من تطور أوضاة والديهم.
ن الطبعة األو من الدراسة املعنونة ”املهاجرون وساللة املهاجرين يف فرنسا“ ،الـن
أجراها يف عام  3183املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية واألمانة العامـة لشـؤون
اوجــرة واإلدمــاا يف وزارة الدارليــة ،تلقــي الضــوء علــى طرائــق دمــاا املســتفيدين مــن عقــد
االستقبال واإلدماا ،واملسارات التعليمية ألطفال املهاجرين ،وحصول ساللة املهـاجرين علـى
عم بعد انتهاء تعليمهم ،ومكا م يف اخلدمة العامة.
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وهناك مؤشران حيلالن النجا املدرسي ألطفال املهاجرين باملقارنـة بنجـا السـكان:
عدم وجود دبلوم للمرحلة الثانيـة مـن التعلـيم الثـانوي ،واوصـول علـى البكالوريـا أيـا كانـت
فرتها .وهكذا يالحت أن املسارات التعليمية ألطفال املهاجرين ختتلـف كـثاا بـارتالف بلـدان
منشأ والديهم .وتزول ارتالفات األص هذه عندما توضع يف االعتبـار اخلصـائص االجتماعيـة
والدميوغرافيــة والعائليــة ،ولكــن ال متفــي مجيعهــا .فأطفــال املهــاجرين القــادمل مــن تركيــا أو
امزائر أو سبانيا أو يطاليا ممثلون ثثيال زائدا بل غا اواصلل على دبلوم املرحلـة الثانيـة مـن
التعليم الثانوي ”ك األحوال متماثلة باإلضافة عل “.
وفيما يتعلق باوصـول علـى البكالوريـا ،فـإن أطفـال املهـاجرين األتـراك حيققـون قـدرا
ضريال من النجا  ،يف حل حيقق أبناء وبنات املهاجرين من جنـوب شـر سـيا جناحـا فائقـا.
وأرــاا فــإن بنــات املهــاجرين املغاربــة أو التونســيل ،وبدرجــة أق ـ بنــات مهــاجري منطقــة
الساح  ،حيصلن علـى البكالوريـا غالبـا بدرجـة أكـرب مـن البنـات غـا املهـاجرات وغـا بنـات
املهاجرين ،عا استدللنا باخلصائص االجتماعية والعائلية املعروفة.
 1 - 1 - 2 - 2منع وم فحة التد ييز يف العد لة ضد ااا جرات
تشك النساء من السكان املهاجرين ما يقرب من  11يف املائة (يف عـام  )3181مـن
القوى العاملة ،يف حل تشك غا املهاجرات  11يف املائـة مـن القـوى العاملـة غـا املهـاجرة.
و  11،8يف املائة من املهاجرات البالغات مـن العمـر  81عامـا أو أكثـر يعملـن أو يبحـثن عـن
عم ـ  ،يف مقاب ـ  13،8يف املائــة مــن غــا املهــاجرات ( .)3181وبالنســبة الرجــال ،فــإن
النسب على التوال هي  61،1يف املائـة و  68،1يف املائـة .والفـار بـل معـدل عمـ النسـاء
والرجــال مــن الســكان املهــاجرين ( 86،2نقطــة) هــو أكثــر وضــوحا منــا لــدى بقيــة الســكان
( 7،2نقاط).
ن معدل البطالة بل السكان املهاجرين يزيد مرتل تقريبـا ( 86يف املائـة) عـن معـدوا
بل السكان غا املهاجرين ( 1،2يف املائة) .ويزيـد معـدل بطالـة املهـاجرات وغـا املهـاجرات
على معدل نظرائهن من الرجال ،ولكن بفار  3،1و  1،6من النقاط على التوال.
وعــادة مــا تكــون النســاء املهــاجرات موظفــات والرجــال املهــاجرون عمــاال .وكــثاا
ما يعم املهاجرون واملهاجرات وسـا م اخلـاص أكثـر مـن غـا املهـاجرين .وغالبـا مـا يكـون
عدد العامالت من املهاجرات حوال ضعف عدد العـامالت مـن غـا املهـاجرات وتعمـ 11
يف املائــة منــهن يف قطــاة اخلــدمات ،أو لــدى األف ـراد ،أو يف الشــركات (يف مقاب ـ  31،1يف
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املائـــة مـــن الفرنســـيات و  37يف املائـــة مـــن املهـــاجرين) ويعملـــن بـــدوام جزئـــي أكثـــر مـــن
الفرنسيات ( 82،2يف املائة يف مقاب  82،1يف املائة).
وتصطدم املهاجرات بعقبات تعقود حصوون على العم والترقي فيا :فغالبـا مـا يكـون
مستوى معرفتهن ل لغة الفرنسية أدىن مـن مسـتوى الرجـال ،ومسـتوى مهـار ن أقـ  ،ويفتقـرن
شبكة العالقات الن تتيح ون دروال أيسر سو العم  .ويتعرضن للتمييز بسبب نـوة
امنس ،واألص  ،وحمـ اإلقامـة ،واالعتقـاد أو االنتمـاء الـديين ،كمـا يتعرضـن ملشـاك حمـددة
تتعلق بالتنق أو بالتوفيق بل اوياة العائلية واوياة املهنية.
وملكافحة التمييـز املتعـدد املعـايا الـذي ميكـن أن يطـول األجنبيـات ،أجـرى مشـغلون
متمصصون حبثا قائما على العمـ ينـدرا يف عمليـة الـتفكا املتواصـ الـن بـدأ ا اويرـة العليـا
ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة يف عام  ،3181والن يفترض أن تفضي أداة منهجية.
و تمــع فريــق عام ـ يضــم الــوزارات املعنيــة ،ومركــز التوظيــف ،واملكتــب الفرنســي
للهجرة واإلدماا ،ومكتب الدفاة عن اوقو لتحديد العقبـات الـن تصـطدم ـا املهـاجرات
يف حصوون علـى العمـ  ،والتعريـف باملمارسـات السـليمة ،واقتـرا توصـيات .وقـد طُرحـت
مـــاالت العمـ ـ الـــن حـــددها هـــذا الفريـــق العامـ ـ يف نـــدوة وطنيـــة عقـــدت يف بـــاريس يف
 81حزيران/يونيا .3182
عملهن.

و ــري أيضــا اختــاع تــدابا لتــوفا رشــادات أفضــ للمهــاجرات الراغبــات يف بــدء

ويف اجتماة اللجنة املشتركة بل الوزارات وقو املرأة واملساواة بل الرج واملـرأة،
الـــذي انعقـــد يف  21تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  3183ألول مـــرة بعـــد انقطـــاة دام  83عامـــا،
تعهــدت اوكومــة بــأن تراعــي بشــك منــتظم حالــة املــرأة يف طــار تنقــيح السياســة اوضــرية.
وسيدرا شق بعنوان ”املساواة بل املرأة والرجـ “ يف مجيـع العقـود اوضـرية .وباإلضـافة
عل سـيجري عـداد برنـام للمسـاعدة يف نشـاء مشـاريع جتاريـة لنسـاء األحيـاء املعنيـة ،مـن
رالل صندو ضمان املبادرات النسائية ،الذي ستعضّـد مـوارده بـدعم مـن االحتـاد األورول.
وعالوة علـى علـ أعلـن رئـيس اممهوريـة ،يف  37نيسـان/أبري  ،3182يف مناسـبة ارتتـام
لقاءات مباشرة األعمال اورة ،نشـاء ليـات ماليـة لـدعم مباشـرة األعمـال اوـرة يف األحيـاء.
وسيول هذا الصندو عناية راصة للمشاريع الن تضعها النساء والن يكـون وـا وجـود قـوي
يف منــاطق السياســة اوضــرية مــن أجــ دعمهــا (انظــر الطــر املقــدم يف ملــس الــوزراء يف
 88كانون األول/ديسمرب .)3182
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 3 - 3منع ومكافحة العنف
 1 - 2 - 2 - 2العنف فني الزوجني
عا انفصمت اوياة املشتركة بسبب العنف الزوجي الـذي يتعـرض لـا أجـنا علـى يـد
الزوا الفرنسي امنسية ،فـإن املوظـف املسـؤول ال ميكنـا الشـروة يف سـحب التصـريح ،وقـد
يسمح بتجديده .وحيص األجنا ضـحية العنـف الزوجـي ،الـذي يقـع بعـد وصـولا فرنسـا
ول كن قب اوصول ألول مرة على بطاقة اإلقامة املؤقتة ،على بطاقة قامـة مؤقتـة (املـادة الم -
 83-282من قانون درول األجانب فرنسا و قامتهم فيها وحق اللجوء).
ن قانون  7ثوز/يوليا ” 3181املتعلق بالعنف ضد املرأة بصفة راصة ،والعنـف بـل
الزوجل وأثره على األطفال“ ،وقـانون  86حزيران/يونيـا  3188املتعلـق بـاوجرة واإلدمـاا
وامنسية ،عدّال قانون درول األجانب فرنسا و قامتهم فيها وحق اللجـوء .ومـن أ أصـبح
من املمكن بقوة القانون منح بطاقة قامة مؤقتة حتم تأشاة ”حياة راصـة وعائليـة“ ،ومعهـا
تصـريح بالعمـ  ،لاجـنا الــذي يتعـرض للعنـف علـى يــد الـزوا أو العشـا أو القـرين املــدين،
الـذي يســتفيد مــن أمــر اايـة صــادر عــن قاضــي الشـؤون العائليــة (املــادة الم  2-286 -مــن
قانون درول األجانب فرنسا و قامتـهم فيهـا وحـق اللجـوء) .ويطبـق هـذا اوكـم أيضـا يف
طار مجع مش األسرة (املادة الم  3-128 -من قانون درول األجانـب فرنسـا و قامتـهم
فيها وحق اللجوء) .وتنص مادة جديـدة بـرقم الم  1 - 286 -مـن قـانون درـول األجانـب
فرنسا و قامتهم فيها وحق اللجوء على أنا يف حالة اإلدانة النهائيـة للشـمص املتـهم ،ميكـن
منح بطاقة قامة لاجنا الذي تقدم بشكوى.
وجدير بالـذكر أن مشـروة بقـانون املسـاواة بـل املـرأة والرجـ الـذي وضـعتا وزارة
حقو املرأة يتضمن اقتراحا بـإدراا مـادة جديـدة بـرقم الم  82 - 288 -يف قـانون درـول
األجانــب فرنســا و قامتــها فيهــا وحــق اللجــوء ،إلعفــاء ضــحايا العنــف الزوجــي وضــحايا
االجتار بالبشر من دفع الضرائب ورسوم الدمغة املتعلقة باإلقامة ،سواء رسوم صـدور تصـاريح
اإلقامــة ألول مــرة ( 361يــورو) أو رســوم التجديــد ( 816يــورو) .وختصــص حصــيلة هــذه
الرسوم للمكتب الفرنسي للهجرة واإلدماا والوكالة الوطنية للتصاريح املؤمنة.
 2 - 2 - 2 - 2تشوبط األع ء التن سلية لإلن أ
تشــا تقــديرات املعهــد الــوطين للدراســات الدميوغرافيــة أن قرابــة  12 111امــرأة
ر ـتّن
بالغــة يف فرنســا تعرضــت لتشــويا أعضــائهن التناســلية (توقــع متوســل .)3111 ،وقــد ُ
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 71يف املائة منهن قب بلـو العاشـرة مـن العمـر .ومـع علـ يبـدو أن هـذه املمارسـة تتنـاقص
على مرّ األجيال.
وحتل الدراسة االستقصائية الوطنيـة املعنونـة ”اخلتـان واإلعاقـة“ ،الـن أجراهـا املعهـد
الـــوطين للدراســـات الدميوغرافيـــة يف عـــام  ،)8(3181االضـــطرابات الصـــحية ،أو األوجـــاة،
أو حاالت الضيق يف اوياة اليومية ،وال سيما يف اويـاة امنسـية ،الـن تـرتبل بتشـويا األعضـاء
التناســلية لإلنــاث .وفيمــا بــل الفتيــات املولــودات يف أســر ”معرضــة للمطــر“ ،أجــري اخلتــان
وـــوال  11يف املائـــة للمولـــودات يف الثمانينيـــات ،يف مقابـــ  82يف املائـــة للمولـــودات يف
التسعينيات ،و  3يف املائة فقل للمولودات يف العقد األول من القرن اوادي والعشرين.
وهذا التراجع أثر من ثار االت منع وقمع هذه املمارسة واملعاقبة عليهـا الـن بـدأت
يف الثمانينيات يف فرنسا ويف العامل .وتكثفت هذه اومالت منذ التسعينيات ،واكتسبت زمخـا
جديدا يف عام  3116بصدور قانون  1نيسان/أبري  ،3116أ باخلطة الثانية الـن تنفـذ كـ
ثالث سنوات ملكافحة العنف ضد املرأة (.)3181-3111
ن قانون  7ثوز/يوليا ” 3181املتعلق بالعنف ضد املرأة بصفة راصة ،والعنـف بـل
الزوجل وأثره على األطفال“ يعزز تدابا اايـة الشـابات .وأصـبح بإمكـان قاضـي األحـداث
دراا القاصـر يف قائمـة األشـماص املطلـوبل ملنـع اخلــروا مـن اإلقلـيم يف حالـة وجـود رطــر
تشويا األعضاء التناسلية يف اخلارا .وميكـن أيضـا األمـر مبنـع رـروا الطفلـة مـن اإلقلـيم دون
عن من والديها.
ن اخلطـــــة الثالثـــــة املشـــــتركة بـــــل الـــــوزارات ملكافحـــــة العنـــــف ضـــــد املســـــاء
( )3182-3188تستكم الة التوعية لعام  ،3117وتنص على تعزيز ممـ تـدابا عكـاء
الوعي ،ودعم رعاية األشماص املعنيل ،وحشد مجيع األطراف الفاعلة بطريقة تكف اجتثـاث
هذه املمارسة.
ويف طار تصديق فرنسا اماري اآلن على اتفاقية ملس أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة
العنف ضد املرأة والعنف امل ل (املسماة اتفاقية سطنبول) ،سيجري قريبا جدا تعزيـز القـانون
الفرنسي بقدر أكرب .ويف الواقع ينص قانون  1ب/أغسطس  3182املتضـمن أحكامـا لتلفـة

__________
( )8دراسة استقصائية أجريت يف مخس مناطق فرنسية فيما بل عـامي  3112و  :3117روطبـت  3 113مـن
املهاجرات البالغـات أو مـن بنـات املهـاجرين يف طـار الفحـوص املتعلقـة بـأمراض النسـاء باملستشـفيات أو يف
مراكز رعاية األم والطف  .ووقع  611منهن ضحايا لتشويا األعضاء التناسلية .وكانت هـؤالء النسـاء مجيعـا
بالغــات ،وكانــت  21يف املائــة منــهن دون اخلامســة والــثالثل .ومشلــت العينــة ثلثــي املهــاجرات وثلــث بنــات
املهاجرين.
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يف ا ال امنائي واإلجراءات امنائية تطبيقا لصكوك االحتـاد األورول وملـس أوروبـا واألمـم
املتحدة على نشاء جرمية قوامهـا ”حتـريض“ أحـد علـى اخلضـوة لتشـويا األعضـاء التناسـلية.
واملتوقع اختـاع تـدابا جديـدة مبوجـب اخلطـة املشـتركة بـل الـوزارات للفتـرة 3186-3181
ملنـــع ومكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة (http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-
).planVFF_22112013.pdf

 1 - 2 - 2 - 2الزواج القارت
مجعــت الدراســة االستقصــائية املعنونــة ”ااا ه ات واألصههوك“ ،الــن أجراهــا املعهــد
الوطين للدراسات الدميوغرافية ( ،)3181معلومات عن الظروف الـن تـزوا فيهـا األشـماص
املستجوبون ،مما يساعد على حتديد حاالت الزواا ”بـدون رضـا“ .واملقصـود بـذل الـزواا
غــا املرغــوب الــذي يبــادر بــا الــزوا أو األســرة ،ولكــن يــتم قبولــا حتــت الضــغل النفســي أو
االجتماعي أو البدين.
وتبلع نسبة املهـاجرات فيمـا بـل  18و  61عامـا مـن العمـر الـالا تـزوجن قسـرا يف
أول زواا وــن  7يف املائــة يف عــام  .3111ويقـ هــذا املعــدل لــدى املهــاجرات األصــغر ســنا
( 3يف املائــة يف الفرــة العمريــة  21-86عام ـا) ،ولــدى بنــات املهــاجرين ( 8يف املائــة يف الفرــة
العمرية  21-36عاما).
ويطول الزواا بدون رضا أول ما يطول املهاجرات اآلتيات من بلدان تستهجن فيهـا
العزوبية وحتظر ممارسة امنس قب الزواا ،ومنها تركيا واملغرب ومنطقة الساح األفريقي.
التـدر يف
ويف سيا اوجرة الفرنسي ،تغـات كـثاا األسـباب الـن تـدفع األهـ
ارتيار زوا االبنة .و عا كان األمر بالنسبة املهاجرات هو زواا مرتّب عُقـد قبـ اوجـرة،
فإن األمر بالنسبة بنات املهاجرين املولودات يف فرنسـا يتعلـق يف نصـف اوـاالت بظـروف
ال يســمح فيهــا األه ـ بعالقــة قب ـ الــزواا وال باوم ـ  ،فيســعون يف هــذه اوالــة ”تقــنل
الوضع“ بالزواا(.)3
وتتضمن اخلطة املشتركة بل الوزارات ملكافحة العنـف ضـد املـرأة ()3182-3188
شقا مكرسا للزواا القسري يدور حول ستة حماور للعم :
• حتسل معرفة الظاهرة
__________
(” )3املهاجرات وبنات املهاجرين :تراجع الزواا القسري“ ،كريستي هاميـ  ،وردت يف الاه ن وا تدعه ت،
العدد  ،127املعهد الوطين للدراسات الدميوغرافية ،حزيران/يونيا .3188
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• تقييم اآلليات املوجودة لتوجيا عم السلطات العامة بشك أفض
• تعزيز تدابا التوعية
• تدريب وتوعية املوظفل املعنيل
• تعبرة العاملل يف مال الصحة لكشف ومعامة العنف بشك أفض
• تيسا استقبال ورعاية النساء.
وأراا قامت وزارة الدارلية (مديرية استقبال و دماا املهاجرات) بإنشـاء شـبكة مـن
جهــات التنســيق الوزاريــة (الدارليــة ،اخلارجيــة ،حقــو املــرأة ،الشــؤون االجتماعيــة ،التعلــيم
الوطين) دف منع الزواا القسري والتدر يف األزمات.
ويف طــار مكافحــة الــزواا القســري ،يضــيف قــانون اســتقبال و دمــاا املهــاجرات
املــؤر  1ب/أغســطس  3182جرميــة جديــدة قوامهــا رــداة شــمص القتيــاده اخلــارا
وفــرض زواا قســري عليــا .وميتل ـ القــانون الفرنســي يف الواقــع األســلحة الالزمــة ملكافحــة
الـزواا القسـري الـذي يــتم علـى أرضـنا ،ولكــن يـتعل أيضـا أن يكــون باإلمكـان التعامـ مــع
اواالت األعمّ الن تتعرض فيها النساء املقيمات يف فرنسا وذا العنـف يف اخلـارا .وال ينفصـم
الزواا القسري أيضا عن االغتصاب الزوجي.
وهنــاك تــدابا جديــدة متورــاة يف اخلطــة املشــتركة بــل الــوزارات للفتــرة -3181
 3186ملنـــــــــــع ومكافحـــــــــــة العنـــــــــــف ضـــــــــــد النســـــــــــاء (http://femmes.gouv.fr/wp-
).content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf

 1 - 3 - 3طرائق تنفيذ مبدأ العلمانية
 1 - 1 - 2 - 2قهههه نون عهههه ل  2011الهههه ت محظههههر محههههل مههههوز بنيههههة واضههههحة يف
اادا س الع مة
ا،

التشربعال

فرنســا مجهوريــة علمانيــة مبقتضــى املــادة األو مــن دســتورها ،ج ـرى فيهــا منــذ عــام
 8711فص مشدّد بـل الكنيسـة والدولـة .ويهـدف مبـدأ العلمانيـة تأكيـد حيـاد الدولـة،
و ــاد حمــيل عــام يتمحــور حــول قــيم دميقراطيــة مشــتركة :حريــة الضــما والــرأي والتعــبا،
والكرامــة املتســاوية لافــراد والثقافــات واألديــان ،واحتــرام الغــا .ن قــانون  81عار/مــارس
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 ،3111الذي حيظر ا رموز دينية واضـحة يف املـدارس العامـة االبتدائيـة والثانويـة ،يضـعف
مبدأ العلمانية هذا.
ويعيد هذا القانون تأكيد الرسـالة اممهوريـة للمدرسـة ،الـن يـتعل عليهـا ”نقـ قـيم
اممهورية ،ومنها الكرامة املتساوية مميع البشر ،واملساواة بل الرج واملـرأة ،وحريـة الفـرد،
مبــا يف علــ يف ارتيــار أســـلوب حياتــا“ .ن القــانون ،ع حيمـــي املــدارس العامــة االبتدائيـــة
واإلعدادية والثانوية ،الن تتمث مهمتها يف قبول مجيـع األطفـال ،سـواء كـانوا مـؤمنل أو غـا
مؤمنل ،وبصرف النظر عن معتقدا م الدينية أو الفلسـفية ،مـن الضـغوط الـن ميكـن أن تـنجم
عن املظاهر الن تعرب عن االنتماء الديين بوضـو  ،اـا يكفـ حريـة الضـما للجميـع (الالئحـة
التنفيذية املؤررة  81أيار/مايو .)3111
ن القــانون ال ــادل يف األحكــام الــن تســاعد ،وفقــا للمــواد الم 3-818-والم-
 2-818والم 1-818-من قانون التعليم ،على التوفيق بـل االلتـزام املدرسـي ورغبـة األهـ
يف عطاء أطفاوم تربية دينية ،عا رغبوا يف عل .
وتذكور الالئحة التنفيذية أيضا بأنا ”ملا كانت العلمانية تقـوم علـى احتـرام األشـماص
ومعتقــدا م ،فإ ــا ال ميكــن أن توجــد دون مكافحــة حازمــة مميــع أشــكال التمييــز .وعلــى
العاملل يف اخلدمة العا مة يف مال التعلـيم الـوطين التحلـي بأقصـى قـدر مـن اليقظـة واوـزم زاء
مجيع أشكال العنصرية أو التحيز امنساين ،ومجيـع أشـكال العنـف ضـد نسـان بسـبب انتمائـا
اوقيقي أو املفترض مجاعة عرفية أو دينية (.“)...
ن قانون  81عار/مـارس  3111حيمـي وحـدة ا تمـع املدرسـي مـن تنـامي العصـبية
الدينية .وحيظر أيضا مجيع األزياء والرمـوز الـن تـدل فـورا علـى االنتمـاء الـديين .علـى أن هـذا
القــانون ال يصــم أي عقيــدة بعينــها ،وال يــدرا الرمــوز الدينيــة احملظــورة .وتكتفــي الالئحــة
التنفيذية بإيراد أمثلة للرموز واألزياء احملظورة ،مث ”اوجاب اإلسـالمي ،أيـا كانـت تسـميتا،
أو القلنســوة ( ،)kippaأو الصــليب بأحجــام مبــالع فيهــا“ .وعلــى العكــس مــن عل ـ يُســمح
بـ ”الرموز الدينيـة غـا امللحوظـة“ ،مثـ ”مكمـالت الزينـة واألزيـاء الـن ترتـديها التلميـذات
عادة دون أن يكون وا مدلول ديين“.
ويطبق القانون على مجيع تالميذ املدارس العامة االبتدائية واإلعدادية والثانوية .وعلـى
العكس من عل فإن تالميذ املدارس اخلاصة االبتدائيـة واإلعداديـة والثانويـة وتالميـذ املـدارس
الصناعية (الذين يطبق عليهم قانون العم ) والطلبة ال مضعون وذا القانون.
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تنفي الق نون
يتطلع املشرة عطاء األولوية للتربية واووار .ولذل فإنـا يفضـ الواقـع العملـي،
ويترك للجهات الفاعلة امليدانية مسؤولية توفا االحتـرام للقـانون واملعاقبـة علـى مـا قـد حيـدث
مــن التفــاف حولــا .ولــذل تبــدأ أوال مرحلــة مســبقة مــن اوــوار مــع التلميــذ املــذنب ينظمهــا
ويديرها رئيس املدرسة ،باالشتراك مع فريق اإلدارة وهيرة التدريس .ويف أعقاب هـذه املرحلـة
فقل ميكن اختاع جراء تأديا عا لزم األمر.
وأرــاا عا أصــدر ملــس التأديــب قــرارا بــالطرد ،فــإن الســلطة التعليميــة تبحــث مــع
التلميذ وعويا الظروف الن سيواص ا التلميذ تعليما.
والواقــع أن التالميــذ املطــرودين ال حيرمــون مــن التعلــيم والتــدريب بســبب طــردهم.
فبمقتضى املادة  1من املرسوم رقـم  8211-11املـؤر  81كـانون األول/ديسـمرب ،8711
يـتعل أن يُبلــع بــأمرهم مــدير أو مفــتش املدرســة ،حــىت ــري قيــدهم يف مدرســة أرــرى أو يف
مركز عام للتعليم باملراسلة (املادة الم 3-828-من قانون التعليم) .أما غا اخلاضـعل للتعلـيم
اإللزامي ،فإن بإمكا م باملث االلتحا باملركز الوطين للتعلم عن بعد ملواصلة تعليمهم ،وعلـى
أي حال فإنا يتا للتالميذ دومـا تلقـي تعلـيم رـاص ،قـد يكـون دينيـا ،تشـترك يف ثويلـا مـن
األموال العامة امماعات احمللية.
ومبقتضـــى أحكـــام القـــانون جـــرى تقيـــيم لتنفيـــذه بعـــد عـــام مـــن بـــدء نفـــاعه ،يف
ثوز/يوليــا  .3111ويف هــذا الســيا ك ـذوبت الوقــائع املمــاوف الــن ارتبطــت بطــرد بعــض
الفتيــات مــن النظــام التعليمــي .ففــي العــام الدراســي  ،3111-3111مت طــرد  27تلميــذا -
حلول للحاالت األررى.
منهم  26فتاة  -طردا ائيا ،يف حل أمكن باووار التوص
وكــان القــانون يطبــق ــدوء منــذ عــام  :3111فلــم تعلــم املــدارس ال حبــاالت قليلــة
متفرقة لتالميذ حيملون رمزا دينيا واضحا .وعند درول املـدارس يف عـامي  3111و ،3117
مل يسج أي جراء تأديا وال أي نزاة جديد .وهذه األرقام داللة على حسن تقبّـ التالميـذ
وأسرهم ملبادئ القانون .وعكر أمل املظامل يف التعليم الوطين أنا مل يعرض عليـا شـيء يف هـذا
الشــأن .ومنـــذ بـــدء ســريان القـــانون ،أصـــدرت احملــاكم اإلداريـــة  22حكمـــا يف املوضـــوة،
ورفضت مجيعها طلبات لغاء قرارات الطرد النهائي املتمذة تطبيقا للقانون .ولـيس هنـاك اآلن
أي حكم معلق يف هذه احملاكم.
ويف  21حزيران/يونيــا  3117أصــدرت احملكمــة األوروبيــة وقــو اإلنســان قــرارا
(االلتمــاس رقــم  ،1/81311فه براس ضههد فرناه ) بشــأن حظــر اـ رمــوز دينيــة واضــحة يف
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املــدارس الفرنســية ،فيمــا يتعلــق بــدعوى طــرد تالميــذ فرنســيل مــن طائفــة الســيخ .وأكــدت
احملكمة أن القيـود املنصـوص عليهـا يف القـانون يربرهـا املبـدأ الدسـتوري للعلمانيـة ،وتتفـق مـع
االتفاقية األوروبية وماية حقو اإلنسان واوريات األساسية.
 2 - 1 - 2 - 2ق ه نون  11تشههرب األوك/ألتههوفر  2010ال ه ت محظههر سههتر الوجههط يف
األم ل الع مة
ن القــانون رقــم  8873-3181املــؤر  88تشــرين األول/أكتــوبر  ،3181الــذي
حيظر ستر ا لوجا يف األماكن العامـة ،يـدل علـى رغبـة ا تمـع الـوطين يف أن يؤكـد مـن جديـد
رمسيــا قــيم اممهوريــة ومقتضــيات العيشــة املشــتركة .فقــيم اممهوريــة  -اوريــة واملســاواة
واإلراء  -هي قاعـدة امليثـا االجتمـاعي وهـي الـن تضـمن تالحـم األمـة وتؤسـس احتـرام
كرامة األفراد واملساواة بل الرج واملرأة.
وتقــول املــادة  8مــن القــانون نــا ”ميتنــع يف األمــاكن العامــة أن يرتــدي أي أحــد زيــا
يقصد با ستر الوجا“ .ويعاقب القانون أيضا ك من رب غاه على ستر وجها.
واألزياء املقصود ا ستر الوجا هي الن جتع من املسـتحي التعـرف علـى الشـمص.
ومــن احملظــور بوجــا رــاص ارتــداء الغطــاء اواجــب للــرأس (الكــاغول) ،أو اوجــاب الســابع
(الربقــع ،النقــاب ،خل) ،أو األقنعــة ،أو أي مكمــالت زينــة أو أزيــاء أرــرى يقصــد ــا ســتر
الوجا.
وتنص املادة  3من القانون على استثناءات عديدة من حظر ستر الوجا .فمـا زال مـن
املسمو با :واقيات الوجا الن تسـتمدم ألسـباب صـحية ،وواقيـات الوجـا الـن تسـتمدم يف
املهــن أو يف طــار التمرينــات الرياضــية ،واألزيــاء اإللزاميــة (كــاخلوع الــن يســتمدمها راكبــو
الـــدراجات عات العجلـــتل) ،وســـتر الوجـــا يف االستعراضـــات التقليديـــة ،كالكرنفـــاالت أو
املواكــب ،ومــا زال ممكنــا ارتــداء أزيــاء أو مكمــالت للزينــة ال يقصــد ــا ســتر الوجــا ثامــا
(نظــارات الشــمس ،القبعــات ،اخلمــار ،خل) .واألمــاكن العامــة هــي الطــر العامــة ،واألمــاكن
املفتوحــة للجمهــور أو امللحقــة مبرفــق عــام .وال ينطبــق اوظــر علــى أمــاكن العبــادة املفتوحــة
للجمهور .ومن هنا فإنا ليس من هدف أو أثر القانون اود مـن اوريـة الدينيـة بتنظـيم األزيـاء
يف الطقوس الدينية يف أماكن العبادة.
وقد أنشأ القانون ،من ناحية ،لالفة متعلقة بالستر املتعمد للوجـا يف األمـاكن العامـة،
ومن ناحية أرـرى جرميـة يعاقـب مرتكبـها عا أجـرب شمصـا ،بسـبب نـوة جنسـا ،علـى سـتر
وجــا .وميكــن ملــن يســتر وجهــا يف األمــاكن العامــة أن يتعــرض لغرامــة أقصــاها  811يــورو.
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وميكــن للقاضــي ،بــدال مــن هــذه الغرامــة أو باإلضــافة ليهــا ،أن حيكــم علــى املمــالف ،عنــد
االقتضاء ،بالتدرب على املواطنة على حسابا .والشمص الذي رب غاه علـى سـتر وجهـا يف
األمــاكن العامــة يرتكــب جرميــة عقوبتــها الســجن عامــا وغرامــة مقــدارها  21 111يــورو.
وتضــاعف هاتــان العقوبتــان عا كــان الشــمص ا ــرب قاصــرا واملقصــود أساســا اايــة النســاء
والفتيات من عم من أعمال العنف.
وينص قـانون  88تشـرين األول/أكتـوبر  3181علـى مهلـة سـتة أشـهر بـل اعتمـاده
وتنفيذه ،مما ساعد على القيام مبسعى تربوي و قناعي لدى األشماص املعنيل ،من أج تعزيـز
االنضمام القواعد األساسية للميثا اممهوري ،ويف مقدمتها املساواة والكرامة.
وفيما بل  88نيسان/أبري  ،3188وهو التاريخ الذي بدأ فيـا نفـاع القـانون ،و 88
نيســان/أبري  ،3183أجريــت  211عمليــة رصــد انتــهت بتحريــر  377حمضــرا .ن قــوات
األمن ،الن ال ثل سلطة كراه املمالِفة على نزة حجا ا ،حترص علـى تنفيـذ القـانون بفطنـة
ومهنية ،حتت رقابة قاضي التنفيذ الذي ينفرد بالبت يف املمالفات الن تكتشف.
وال حيظر قانون  88تشرين األول/أكتوبر  3181ظهار االنتماء الـديين ،مبـا يف علـ
يف األماكن العامة ،بأي وسيلة أررى ،مبا يف علـ امللـبس .وال يسـري اوظـر ال علـى السـتر
التام للوجا يف األماكن العامة.
و عا كــان الســتر املتعمــد واملســتمر للوجــا يــثا مشــكلة ،فانــا ينــاقض املقتضــيات
األساسية ”للعيش معا“ يف ا تمع الفرنسي .وال يقتصر الدفاة عن النظام العـام علـى احملافظـة
على السكينة أو ال صـحة أو األمـن ،بـ يسـمح أيضـا حبظـر السـلوكيات الـن تنـاهض القواعـد
الالزمة للعقد االجتماعي اممهوري الذي يؤسس ا تمع الفرنسي.
ن األشــماص املعنــيل يوضــعون ،عــالوة علــى علـ  ،يف حالــة مــن االســتبعاد ختــالف
مبـــادئ اوريـــة واملســـاواة بـــل الرجــ واملـــرأة وكرامـــة اإلنســـان ،بالشـــك املفهومـــة بـــا يف
اممهورية الفرنسية .والواقع أن ارتداء اوجاب السابع مينع النساء من مزاولـة بعـض األنشـطة
كالرجال .ومن هنا فـإن البحـث عـن عمـ ومزاولتـا يفترضـان ،يف ا تمـع الفرنسـي ،كشـف
الوجــا ليتعــرف علــيهن صــاحب العمـ والعمــالء وعامــة اممهــور .ويضــاف علـ أن أي
وظيفة يف اخلدمة املدنية حترم منها املرأة الن ترفض كشف وجهها ألسباب دينية.
ميش اجتمـاعي للنسـاء الـالا يرتدينـا
ولذل فإن ارتداء اوجاب السابع يؤدي
بارتيارهن أو ال ،وينش حالة من عـدم املسـاواة مـع الرجـال .ومـن أ فـإن القـانون يـ ة
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عادة املساواة الفعلية بل الرجـ واملـرأة .واملالحـت أن مشـروة القـانون حظـي بـدعم العديـد
من مجعيات الدفاة عن حقو املرأة عند مناقشتا يف الربملان.
ومما يربر أيضا حظر ارتداء اوجاب السابع اعتبارات النظام العـام .فمقتضـيات األمـن
العام تربر األمر بارتداء أزياء يف األماكن العامة تتيح التعرف علـى األشـماص .واملطلـوب مـن
ك مواطن يف ا تمع الفرنسي أن يساعد علـى التعـرف عليـا عنـد اواجـة  ،وعلـ مـثال ملنـع
وقوة سلوكيات جرامية.
 2 - 1 - 3 - 3مرصد وميثا العلمانية ( )3182
مت جتديد مرصد العلمانيـة ،الـذي أنشـ يف عـام  ،3112لفتـرة  1أعـوام اعتبـارا مـن
 1نيسان/أبري  .3182وهذا املرصد املؤلف من  33عضوا يساعد اوكومـة يف عملـها علـى
توفا االحترام ملبـدأ العلمانيـة يف فرنسـا .ويقـوم املرصـد جبمـع البيانـات ،ويعـ ّد ويطلـب عـداد
التحلــيالت والدراســات واألحبــاث الــن تســاعد علــى رشــاد الســلطات العامــة يف موضــوة
العلمانيــة .وميكــن للمرصــد أن يقتــر علــى رئــيس الــوزراء أي جــراء يــرى أنــا يســاعد علــى
تطبيق هذا املبدأ بشك أفض  ،وال سيما لتوعية العناصر الفاعلة العامة واخلاصـة ،واملسـتفيدين
من اخلدمات العامة ،واملنتمبل ،وممثلي األديان .وأراا فإن رئيس الوزراء أو الوزراء يستشـا
املرصد يف مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية.
ويف  31حزيران/يونيا  ،3182قـدم جـان  -لـوي بيـانكو ،رئـيس املرصـد ،ونيكـوال
كادين ،مقرره العام اوكومة أول تقييم للعلمانية يف فرنسا .واسـتنادا الوثـائق املنشـورة
يف األعــوام العشــرة األرــاة (تقريــر منــة ستاســي ،تقريــر عــن التعلــيم العلمــاين لارــال يف
املدرسة ،خل) ،و قانون عام  8711وما تاله واستكملا من قـوانل ،والسـوابق القضـائية يف
هذا املوضوة (احملكمة األوروبية وقـو اإلنسـان ،ا لـس الدسـتوري ،ملـس الدولـة ،حمكمـة
النقض) ،يعم املرصد على تعيل اودود الراهنة للعلمانية وتطبيقها.
ويف  7أيلول/ســبتمرب  ،3182قـــدم فنســـان بايّـــون ،وزيــر التعلـــيم الـــوطين ،ميثـــا
العلمانيــة يف املدرســة .ومهمــة هــذه الوثيقــة ،الــن ســتعرض يف املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانوية ،التذكا بالقواعد الـن تسـاعد اويـاة معـا يف احملـيل املدرسـي ،واملسـاعدة املتبادلـة يف
فهم مغزى هذه القواعد وثثلها واحترامها.
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 1 - 3 - 3جراءات مجع مش األسرة
مل يطبق على اإلطال اوكـم الـوارد يف قـانون درـول األجانـب فرنسـا و قامتـهم
فيها وحق اللجـوء ،الـذي يسـمح بـالتحقق ،يف حـاالت معينـة ،مـن انتسـاب األطفـال األم
عن طريق أرذ البصمة امينيـة .ومل يوضـع أي طـار تنظيمـي ،ولـيس لـدى اإلدارة أي وسـيلة
إلجراء فحوص اومض الصبغي اخللوي املنصوص عليها يف هذا اإلطار.
 6 - 3 - 3بيــــــانات وحتلــيالت حصائيـــــــة مصــنفة حســب نـــــــوة امــنس والعمــــــر.
تقييم السياسات
تسـتهدف وزارة الدارليــة اوصــول ،يف مــدى قريــب ،علــى بيانــات حصــائية مصــنفة
حسب نوة امنس للعم  ،بشـك أفضـ  ،علـى منـع ومكافحـة التمييـز املـرتبل بنـوة امـنس
واألص  ،وعل بإعداد رصد سنوي مواضيعي ألوجـا التفـاوت يف أوضـاة الرجـال والنسـاء،
وتصنيف البيانات الن يتضمنها ”جدول متابعة اإلدماا“ حسب نوة امنس.
الرصههههد الاهنوت ااواضهيعال ألوجههههههط التفه وت يف أ وضههههههه
بتعلع ف  ،م ج

الرجه ك والناههههه ء فيده

سيتضــمن هــذا الرصــد اإلحصــاءات الــن تســاعد علــى وصــف أوجــا التفــاوت يف
األوضاة .وسيُستكم الرصد بتحليالت دميوغرافيـة أو اقتصـادية توضـح اآلليـات االجتماعيـة
الــن تفضــي أوجــا التفــاوت هــذه .وســيتألف الرصــد مــن مؤشــرات اإلدمــاا :االقتصــادي
(العمالــة) ،والســكإل (اإلســكان) ،والتعليمــي (القيــد حســب مســتوى الــدبلوم) ،واإلدمــاا
االجتماعي .وميكن لفرات السكان قيد الدراسة أن تتضمن النساء من القادمل امـدد والنسـاء
الــالا حصــلن علــى امنســية الفرنســية (تنفيــذ املراحـ الــثالث للدراســة االستقصــائية الطوليــة
بشأن دماا القادمل امدد).
تصنيف البي ن ت الوا ة يف جدوك مت فعة ا ،م ج حاب نو اانس
وُضــع ”جــدول متابعــة اإلدمــاا“ للمــرة األو يف كــانون األول/ديســمرب .3181
واملرتقب صدور طبعة ثانية يف عام  ،3182أ ك عامل بعد علـ  .وسـيتناول هـذا امـدول
أربعــــة مــــاالت :اقتصــــادي (العمالــــة ،الــــدر ) ســــكين (اإلســــكان) تعليمــــي ،اإلدمــــاا
االجتماعي.
ويف  88شباط/فرباير  ، 3182قـدم تـياي تـوو ،مستشـار الدولـة ،رئـيس الـوزراء
تقريرا معنونـا ” عـادة صـياغة سياسـات اإلدمـاا“ .ويـأا هـذا التقريـر عقـب رطـاب رئـيس
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الوزراء يف ثوز/يوليا  3183عن السياسة الع امة ،الـذي أكـد فيـا رغبتـا يف وضـع ـ جديـد
لسياســـة اإلدمـــاا يف بلـــدنا ”بـــرو مـــن املســـؤولية ،وبـــاورص الـ ـدائم علـــى احتـــرام قـــيم
اممهورية“.
وطُرحت التصورات الواردة يف هذا التقرير للدراسة يف طار عمليـة الـتفكا املشـتركة
بل الوزارات ،الن دف اقترا عادة صياغة شاملة لسياستنا يف مال اإلدمـاا .ويشـترك
يف هذا التفكا مموة الوزارات املعنيـة ،ويف مقدمتـها وزارتـا الدارليـة واملـدن ،ويرتكـز علـى
التشاور مع امماعات احمللية واممعيات وامهات الفاعلة االقتصادية.
وقــد اضــطلعت وزارة حقــو املــرأة عا ــا بعمليــة تفكــا باالشــتراك مــع اممعيــات ،يف
موضوة حقو املرأة و عادة صـياغة سياسـة اإلدمـاا .ويف  28تشـرين األول/أكتـوبر ،3182
شكلت الوزيرة فريقا عامال حول أوليفييا نوبلكور .ومن املتوقع أن يـتم التقـدمي الرمسـي للتقريـر
النهائي يف موعد أقصاه رر كانون األول/ديسمرب ومطلع كانون الثاين/يناير .3181

 2 - 3ا لتدابا السياسية املتمذة لضمان ممارسة املرأة وقوقها (املادة )2
 1 - 1 - 2وزا ة جدبدة وخربطة ربع جدبدة
كان تشكي أول حكومة متكافرـة بشـك دقيـق يف اممهوريـة الفرنسـية دلـيال رمزيـا
على األولوية الن تعطيها السلطات الفرنسية ملشكلة املساواة بل املـرأة والرجـ  .وزادت هـذه
األولويــة أيضــا بإعــادة تشــكي وزارة وقــو املــرأة بارتصاصــات كاملــة ،بعــد غيــاب دام
 36عاما.
وتتو وزيرة حقو املرأة مسـؤولية تنفيـذ برنـام طمـو للعمـ بشـك كـبا علـى
حتسل املساواة والتكافؤ ،واايـة املـرأة مـن كـ أشـكال العنـف ،ومكافحـة القوالـب النمطيـة
للجنسل .وحت قيقـا لـذل تولـت ،بنـاء علـى طلـب رئـيس الـوزراء ،تنسـيق عـداد رطـة عمـ
مشتركة بل الـوزارات تشـك رريطـة طريـق للحكومـة يف هـذه ا ـاالت املمتلفـة .وعُقـدت
”مؤثرات للمساواة“ إلعداد هذه اخلطة باالشتراك مع مجيع الوزارات ،الن مسحـت ،يف كـ
قطـاة ،باســتعراض التحســينات املمكنـة ،ســواء مــن حيـث املســاواة يف سياســات دارة املــوارد
البشرية ،أو يف طار السياسات العامة الن تنفذها هذه الوزارات.
ويف  21تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ،3183مجـــع رئـــس الـــوزراء حتـــت شـــرافا اللجنـــة
املشتركة بـل الـوزارات وقـو املـرأة واملسـاواة بـل املـرأة والرجـ  .واعتمـدت هـذه اللجنـة،
الن مل تنعقد منذ  83عاما ،رطة العم املشتركة بل الوزارات” :جيـ ثالـث وقـو املـرأة:
صــوب متمــع للمســاواة اوقيقيــة“ .وبعــد اوقــو املدنيــة املعتــرف ــا عنــد التحريــر ،وبعــد
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اوقو االقتصادية واالجتماعية املكتسبة يف السبعينيات والثمانينيـات ،فـإن هـذه اخلطـة ترمـي
من اآلن فصاعدا حتديـد شـروط حتقيـق املسـاواة اوقيقيـة .وتـدور هـذه اخلطـة حـول سـت
أولويات:
• مكافحة أوجا التفاوت املعتادة منذ السنوات األو من العمر
• ختفيف ضغوط اوياة اليومية للمرأة ورفع اوواجز الن تعو املساواة املهنية
• وضع اود من أوجا التفاوت بل املرأة والرج يف قلب الدميوقراطية الصحية
• ااية املرأة من العنف
• تقييم املساواة يف مجيع جوانب العم العام
• تأكيد حقو املرأة على الصعيد الدول.
ص ـ مم ـ اإلجــراءات والتــدابا
وقــد وضــعت ك ـ وزارة رريطــة طريــق حمــددة تف ّ
املطلــوب اختاعهــا لتنفيــذ رطــة العمـ املشـتركة بــل الــوزارات .وسيوضــع أول رصــد خلــرائل
الطريــق هــذه يف ثــاين اجتمــاة للجنــة املشــتركة بــل الــوزارات وقــو املــرأة ،املقــرر عقــده يف
مطلع كانون الثاين/يناير .3181
 3 - 2 - 3االجتاه اإلقليمـي لتنفيـذ السياسـات الوطنيـة :الـربام اإلقليميـة االسـتراتيجية
لتعزيز املساواة بل املرأة والرج
من أج مواكبة الزرم الذي حركتا على الصعيد الوطين رطـة العمـ املشـتركة بـل
الــوزارات ،وُضــع برنــام اســتراتيجي لتعزيــز املســاواة بــل املــرأة والرج ـ يف كـ منطقــة مــن
مناطق فرنسا ومناطق ما وراء البحار.
ويسعى الربنام اإلقليمي االستراتيجي

حتقيق هدفل رئيسيل:

• تعزيــز ”التفاع ـ مــع املســاواة“ يف مجيــع دوائــر الدولــة ،مبــا يف عل ـ علــى الصــعيد
الالمركزي
• لقاء الضوء ،يف وثيقـة وحيـدة شـاملة لعـدة قطاعـات ،علـى االلتزامـات احملليـة بتعزيـز
السياسة املشـتركة بـل الـوزارات إلدمـاا املنظـور امنسـاين (”تعمـيم مراعـاة املنظـور
امنساين“).
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وحتقيقــا لــذل يهي ـ الربنــام االســتراتيجي ليــة دائمــة ومتســقة يف اإلقلــيم الــوطين
بأكملا ،وعل بتعبرة مجيع األطراف الفاعلة اوكومية إلدماا املنظور امنسـاين يف السياسـات
العامة .ويتشك الربنام من شقل للتدر :
• املساواة بل الرج واملرأة يف اوياة املهنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
• تعزيــز حقــو املــرأة ،ومنــع ومكافحــة العنــف القــائم علــى نــوة امــنس ،مــع مراعــاة
االجتــاه احمللــي للمطــة الثالثــة املشــتركة بــل الــوزارات ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة
(.)3182-3188
ويتــو مفــوض قليمــي وقــو املــرأة واملســاواة بــل املــرأة والرج ـ تنفيــذ الربنــام
اإلقليمي االستراتيجي .وهذا املفوض عضو يف منة املتابعة املسؤولة عن عداد تقييم سنوي.
وســيظهر جيـ جديــد مــن الــربام اإلقليميــة االســتراتيجية لتعزيــز املســاواة بــل املــرأة
والرج يف موعد أقصاه مطلع عام .3181
 2 - 2 - 3تنظيم مؤسسي معزز
ثتلـ فرنســا ،مبوجــب منــهاا عمـ بــيجل ،ليــة مؤسســية وطنيــة مكرســة للسياســة
العامة وقو املرأة واملساواة بل امنسل.
وزا ة ف ختص ص ت ل ملة حلقو اارأة
ورد فيمــا ســبق أن اآلليــات املؤسســية تعــززت مــؤررا بتعــيل وزيــرة بارتصاصــات
كاملـــة وقـــو املـــرأة (ومتحدثـــة باســـم اوكومـــة أيضـــا) يف أيار/مـــايو  ،3183يف حكومـــة
أصبحت متكافرة بشك دقيق.
وتطبيقــا ملرســوم  31أيار/مــايو  ،3183ترســم الــوزيرة وتنفــذ السياســة اوكوميــة
املتعلقة حبقو املرأة والتكافؤ واملساواة املهنية .ويناط ا تعزيز التدابا الرامية القضاء علـى
أي ثييـــز ضـــد املـــرأة ،وزيـــادة ضـــمانات املســـاواة يف ا ـــال السياســـي واالقتصـــادي واملهـــين
والتعليمــي واالجتمــاعي والصــحي والثقــايف .وتقــوم الــوزيرة يف هــذه ا ــاالت ،باالشــتراك مــع
سائر الوزراء املمتصـل ،بإعـداد التـدابا الـن تسـتهدف ضـمان احتـرام حقـو املـرأة ،وتـوفا
اوماية الفعالة للنساء ضحايا العنف ،ومكافحة التحرش .وتقوم الوزيرة ،باالشـتراك مـع وزيـر
العم ـ والعمالــة والتــدريب املهــين واوــوار االجتمــاعي ووزيــرة صــال الدولــة والالمركزيــة
واخلدمة املدنية ،بإعداد اإلجراءات املتعلقة باملساواة يف الوظائف املهنية ويف األجور ،وتشـرف
على تنفيذ هذه اإلجراءات.
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ومنوط بالوزيرة ،بتفويض من رئيس الوزراء ،تنسيق تنفيذ مجيع الوزراء لسياسة دعـم
التكــافؤ واملســاواة بــل املــرأة والرج ـ  .وتعــد الــوزيرة وتتــابع أعمــال اللجنــة املشــتركة بــل
الوزارات وقو املرأة واملساواة بل املرأة والرج .
انة جدبدة مشترلة فني الوزا ات حلقو اارأة وااا واة فني اارأة والرجل
ألغيت هذه اللجنة الن كانت قد أنشرت مبرسوم يف عام  ،8713وحلـت حملـها منـة
جديــدة أنشــرت مبوجــب مرســوم  31أيلول/ســبتمرب  .3183وتعتمــد اللجنــة املشــتركة بــل
الــوزارات التــدابا الــن تســاعد علــى ضــمان تعزيــز حقــو املــرأة يف مجيــع ميــادين العمــ
اوكومي .وتضع هـذه اللجنـة رطـة عمـ مشـتركة بـل الـوزارات لتعزيـز املسـاواة بـل املـرأة
والرج ـ  ،وكــذل رطــة مشــتركة بــل الــوزارات ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة .وجتتمــع هــذه
اللجنة كلما دعت اواجة ،وتنعقد مـرتل علـى األقـ سـنويا .وتتـألف هـذه اللجنـة مـن مجيـع
الوزراء ،ويرأسها رئيس الوزراء ووزيرة حقو املرأة بتفـويض منـا .وتقـوم املفوضـة املشـتركة
بل الوزارات وقو املرأة واملساواة بل املرأة والرج بإعداد ومتابعة أعمال وقرارات اللجنـة
الن تشترك يف أعماوا.
وبعد أن اجتمعت اللجنة يف  21تشرين الثـاين/نوفمرب  ،3183سـتعاود االجتمـاة يف
مطلع عام  ،3181وال سيما لتحديد أولويات عم جديدة وقو املرأة.
 1 - 2 - 3ملس أ على للمساواة بل املرأة والرج
أنش ملس أعلى للمساواة بل املرأة والرج مبرسـوم  2كـانون الثاين/ينـاير .3182
وقام بتكوينا رئيس الـوزراء يف  1كـانون األول/ديسـمرب  .3182و مـع هـذا ا لـس ،الـذي
يتألف من  23عضوا منهم  11امـرأة ،الربملـانيل ،واملنتمـبل احمللـيل ،والشمصـيات املؤهلـة،
وممثلي الرابطات و دارات الدولة.
وهذه اويرة االستشارية القريبة مـن رئـيس الـوزراء حتـ حمـ مرصـد التكـافؤ الـذي مل
يعد نطا عملا املقصـور علـى التكـافؤ يف السياسـة متوافقـا مـع البعـد امديـد لسياسـة حقـو
املــرأة .و ـ ا لــس األعلــى أيضــا حم ـ ا لــس األعلــى للتثقيــف امنســي ،واللجنــة الوطنيــة
ملكافحة العنف ضد املرأة ،واللجنة املعنية بصورة املرأة يف وسائ اإلعالم .ومهمة هـذا ا لـس
تنشيل املناقشة املفتوحة لالجتاهات األساسـية لسياسـة املسـاواة ،وخباصـة فيمـا يتعلـق مبكافحـة
العنف امنساين ،ومكان املرأة يف وسائ اإلعالم ونشـر القوالـب النمطيـة امنسـانية ،والصـحة
اإلجنابية ،والوصول على قدم املساواة الوظائف العامة واالنتمابية ،والبعـد الـدول للكفـا
من أج حقو املرأة.
14-57449

41/121

CEDAW/C/FRA/7-8

 1 - 2 - 3تعيل مسؤ ول كبا معين باملساواة يف اوقو يف ك وزارة
ينص تعميم رئـيس الـوزراء املـؤر  32ب/أغسـطس  3183علـى أن يعـين يف كـ
وزارة ”مسؤول كبا معـين باملسـاواة يف اوقـو “ يكـون مسـؤوال عـن رسـم وتنفيـذ سياسـة
تعزيز املساواة بل املرأة والرج  .ويناط با ما يلي:
• تنسيق عداد ومتابعة شق رطة العم املشتركة لبل الوزارات الذي مص دارتا
• متابعة األعمال املتعلقة بـدعم مراعـاة حقـو املـرأة واملسـاواة بـل املـرأة والرجـ عنـد
عــداد النصــوص التشــريعية والتنظيميـــة ،وكــذل يف مؤشــرات أداء بــرام ميزانيـــة
الدولة
• العم  ،مع األمانة العامة والدوائر املسؤولة عن املوارد البشرية يف دارتـا ،علـى متابعـة
تعيينات النساء يف الوظائف العليا ،واقترا أي تدابا من شأ ا تعزيز املساواة املهنيـة،
وكذل التوفيق بل اوياة املهنية واألسرية والشمصية للعاملل.
 6 - 2 - 3تطبيق ” امليزنـة امنسـانية“  :وثيقـة السياسـة الشـاملة لعـدة قطاعـات “سياسـة
املساواة بل املرأة والرج
تساعد ”امليزنة امنسـانية“ علـى املتابعـة التفصـيلية للميزانيـة املرصـودة للمسـاواة بـل
املرأة والرج  .و ذا يصبح من امليسور متابعة وحتديـد عـدد الـربام ومقـدار التمويـ املتـاحل
وذه السياسة املشتركة بل الوزارات.
ن وثيقة السياسة الشاملة لعدة قطاعات ،الن تقضـي املـادة  831مـن قـانون التعـدي
املــال لعــام  3111بتقــدميها يف شــك مرفــق عــام ملشــروة قــانون امليزانيــة لعــام معــل ،تعطــي
منظورا للميزنة امنسانية يف ميزانية الدولة .وحتسّن هذه الوثيقـة قيـام أحـد الـوزراء باإلشـراف
علــى تنســيق جــراءات الدولــة الــن تتوالهــا عــدة وزارات ،وكــذل علــى فعاليــة السياســات
الشاملة لعدة قطاعات.
ن وثيقة السياسة الشاملة لعدة قطاعات ”سياسة املساواة بل املرأة والرج “ تعـرض
السياسة الشاملة لعدة قطاعات وبـرام امليزانيـة الـن تشـترك فيهـا ،والنفقـات املاليـة األساسـية
الداعمة وذه السياسة الشاملة لعدة قطاعات ،وامهد املال الذي ترصده الدولـة وـذه السياسـة
للعام القادم ،والعام املاضي ،والعام اماري.
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ويتضح هذا املنطق أيضا يف وثائق ميزانية الدولـة ،ع تـرد حتـديات املسـاواة بـل املـرأة
والرج ـ يف وثــائق التقيــيم املســبق ملشــروة قــانون امليزانيــة ومشــروة قــانون ثوي ـ الضــمان
االجتماعي.

 1 - 3مكافحة القوالب النمطية (املادة )1
التوصية (الفقرة  ” :)11توصهال اللجنهة الدولهة الطهرف مبواصهلة تشهجيع وسه ئ ا،عهذل
ااد بة على التروبل ل تتي ات فيد بتعلع ف أل وا والواجب ت ال تعترب من سبة للدهرأة
والرجههل علههى النحههو ااطلههو يف اا ه ة  1م ه االتف قيههة وفتقههدمي معلوم ه ت ع ه نتيجههة
الد اسههة ااتعلقههة ف لقوالههب الندطيههة يف ال تههب ااد سههية يف تقربر ه الههدو ت ااقبههل إ
اللجنة .لد توصال اللجنة أب فين تواصل الدولهة الطهرف عدلها  ،ه أناهب الطهر
الخت ش تداف لتشجيع الفتي ت على اسة ااواضيع غه التقليدبهة والشهرل ت علهى تعهيني
ال نا ء يف اان صهب غه الندطيهة .وعهذوة علهى شلهىل حتهث اللجنهة الدولهة الطهرف علهى
إجراء حبوأ و اس ت متعدقة فشين أثهر القوالهب الندطيهة ااتصهلة فهي وا ااناهني علهى
التنفي الفع ك اديع أح ل االتف قيهة وا صهة مه بتعلهع فرم نيهة متتهع اااه جرات حبقهو
ا،نا ن .وهتيب أب ه ف لدولهة الطهرف أن تقهول حبدهذت توعيهة تاهتادف ع مهة ااداهو
فشين األثر الالع ا ا القوالب الندطية على ا تدع فرمتط“.
 8 - 1 - 3دراسات و حصاءات عن القوالب النمطية
بدعم من هيرة حتقيق التكافؤ ومكافحة التمييز التابعة لـوزارة البحـث ،يعكـف العديـد
مــن املمتــربات العلميــة واألفرقــة البحثيــة علــى العم ـ يف مســألة القوالــب النمطيــة امنســانية.
وميكــن اإلشــارة ،يف مجلــة أمــور ،أعمــال لتــرب علــم الــنفس املعــريف التــابع للمركــز الــوطين
لاحبــاث العلميــة (وحــدة األحبــاث املشــتركة  ،)6818أو أعمــال كــاترين فيــدال ،أرصــائية
البيولوجيا العصبية يف معهد باستور.
ويضـــاف علـــ أنـــا يف طـــار ”لتـــرب القوالـــب النمطيـــة“ ،أنشـــأت مموعـــة
 Mediaprismورابطة ”لترب املسـاواة“ (املنشـأة يف عـام  )3181يف عـام  3183ليـة لدراسـة
القوالب النمطية ،بدعم مال من وزارة حقو املرأة بوجا راص .وتشا هذه األحبـاث أن
اممهور العريض يربل القالب النمطي بالرسم اوزل ،ب باملعاملة غا الالئقة وـذا أو عاك مـن
امنسل .وغالبا مـا ال يشـعر اممهـور بأنـا يتعـرض ملرئيـات توصّـ القوالـب النمطيـة القائمـة
على نوة امنس.
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وفيمـــا يتعلــــق بالقالــــب النمطــــي ،يــــرى قطـــاة ال يســــتهان بــــا مــــن املســــتجوبل
(املستجوبات) أنا ”ضـار ولكنـا غـا رطـا“  ،أو أنـا ال يهـم ،ومـن هنـا تـأا ضـرورة القيـام
مبسعى تعليمي للتوعية بعواقب القوالب النمطية.
وقد أجرت اويرة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة (الن ح حملها اآلن مكتـب
الــدفاة عــن اوقــو ) دراســة عــن موضــع القوالــب النمطيــة والتمييــز يف الكتــب املدرســية ،يف
الفتــرة مــن حزيران/يونيــا  3112عار/مــارس  ،3111تبــيّن منــها أن القوالــب النمطيــة
امنسانية ال تزال موجودة .وعالوة على التمثي الزائد للرجـال يف هـذه الكتـب علـى حسـاب
الشمصــيات النســائية ،فــإن هــذه الشمصــيات ال تــرد أساســا ال يف احملــيل العــائلي ،وكــثاا
مــا تلصــق ــا صــو رة األم أو الزوجــة .وعلــى العكــس مــن علــ فــإن ثثيلــهن يف ا ــاالت
االقتصادية والسياسية ال يزال ضريال.
واستنادا هذه النتائ  ،قدمت اويرة العليـا سلسـلة مـن التوصـيات وزارة التعلـيم
الوطين تتعلق أساسا باملناه الدراسية ،حىت تكون هـذه املنـاه ”أداة للتغـيا يف القضـاء علـى
القوالب النمطية واملضي قـدما يف مسـألة املسـاواة بـل الفتيـات والفتيـان“ .ويـدعو التقريـر
التوســع يف تــدريس منــع التمييــز وتعزيــز املســاواة حبيــث يشــم مجيــع منــاه التربيــة املدنيــة يف
التعليم الثانوي ومبا يتجاوز الصف اخلامس.
ودعت اويرـة العليـا ،باإلضـافة علـ  ،مـؤلفي املكتـب املدرسـية دراا تعريـف
دقيق للتمييز يتوافق مع القانون ،مع التوعية بطابعـا امنـائي املعاقـب عليـا جنائيـا ،و العمـ
من ناحية أررى ،عند عادة تأليف هذه الكتب أو صدار طبعات جديـدة منـها ،علـى تفـادي
أو تصويب املؤلفات املوجودة عن القوالب النمطية.
ويف  21تشرين الثاين/نوفمرب  ،3183أعطت اللجنة املشتركة بـل الـوزارات وقـو
املــرأة دفعــة جديــدة وــذه السياســة الــن ترمــي مكافحــة القوالــب النمطيــة .فقــد نصــت
اوكومــة ،يف طــار رطــة العم ـ املشــتركة بــل الــوزارات ،علــى سلســلة مــن التــدابا املتعلقــة
أساســا بــالتعليم :مموعــات ”أجبــديات املســاواة“ ومموعــة ”املســاواة“ يف التــدريب األوّل
واملستمر للمدرسل.
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 3 - 1 - 3مكافحة القوالب النمطية يف مال التعليم
 1 - 2 - 1 - 2ق عدة ق نونية موحدة
تعزز االلتزام القانوين بكفالة املساواة بـل الفتيـات والفتيـان وبـل الرجـال والنسـاء يف
املدرسة بصـدور قـانون  7ثوز/يوليـا  ، 3181املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة بصـفة راصـة .وقـد
أتا هذا القانون تعدي قانون التعليم يف هذا االجتاه:
• تنص املادة الم( 8-838-املعدلة بقـانون  1شـباط/فرباير  )3181علـى أن ”تسـاهم
املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية ومؤسسـات التعلـيم العـال يف تعزيـز االرـتالط
واملساواة بل الرج واملرأة“
• تــنص املــادة الم( 8-82-283-املنشــأة بقــانون  7ثوز/يوليــا  )3181علــى ”تــوفا
املعلومــات عــن املســاواة بــل الرج ـ واملــرأة ،ومكافحــة التحيــز امنســاين ،ومكافحــة
العنــف بــل الــزوجل ،يف مجيــع مراح ـ التعلــيم“ ،وال ســيما باجتــذاب ”مجعيــات
الدفاة عن حقو املرأة وتعزيز املساواة بل الرج واملرأة“
• تـــدعو املـــادة الم( 8-238-املعدلـــة بقـــانون  7ثوز/يوليـــا  )3181أن تتضـــمن
تدريبات موظفي التعليم الوطين ”تدابا للتوعية مبكافحة التمييز ،وبتحـديات املسـاواة
بل الرج واملرأة والعنف ضد املرأة“.
وتتعــز هــذه التوجيهــات يف ا ــال التعليمــي بالقــانونل املــتعلقل بإعــادة بنــاء مدرســة
اممهوريــة (قــانون  1ثوز/وليــا  )3182وبــالتعليم العــال والبحــث (قــانون  33ثوز/يوليــا
 ،) 3182اللــذين ينصــان علــى مــا يلــي :مراعــاة املســاواة يف تــدريب املدرســل ويف تعلــيم
التالميذ ويف توجيا التالميذ وتضمل مهام اخلدمة العامة للتعليم العال العمـ علـى مكافحـة
القوالــب النمطيــة امنســانية ،ســواء يف التعلــيم أو يف شــىت جوانــب اويــاة يف ا تمــع التعليمــي
وتعزيز التكـافؤ يف هيرـات دارة امامعـات ،وأيضـا يف السـلطات أو اويرـات امديـدة للتشـاور
والتقييم املنشأة يف كنف الدولة.
 2 - 2 - 1 - 2األ وات والتداف اا طلع هب ميداني
تبـذل وزارة التعلــيم الــوطين جهـدا راصــا يف تــدريب هيرـة التــدريس يف مــال القضــاء
علــى القوالــب النمطيــة وحتقيــق املســاواة بــل امنســل .وتــتم توعيــة املدرســل ــذه املســألة يف
غضون تدريبهم األوّل ،من رالل اوعا للمسـاواة بـل امنسـل ،وطـوال تدريبـهم املسـتمر،
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من رالل ااعا التدريب الواردة يف رطل التدريب األكادمييـة ،الـن تتضـمن مسـالة مكافحـة
القوالب النمطية امنسانية والتوعية بتحديات املساواة بل املرأة والرج .
ن االتفا امديد املشترك بل الوزارات للمساواة بل الفتيـات والفتيـان وبـل النسـاء
والرجــال يف النظــام التعليمــي ،الــذي وقعتــا ســت وزارات للفتــرة  ،3181-3182يواص ـ
العم على أن يكون تدريس املساواة منـذ األعـوام األو مـن العمـر مـن أساسـيات املـدارس،
عمال على التفكي الدائم للقوالب النمطية امنسانية.
ن الدينامية املتولدة من توقيع هذا االتفا املشترك بـل الـوزارات ستتجسّـد بالكامـ
اعتبارا من بداية العام الدراسي  ،3182وهو التـاريخ الـذي بـدأ فيـا عـام اااه واة يف ااد سهة
(انظر أ ن ا).
وبــدأ تنفيــذ برنــام جتــريا يف التعلــيم االبتــدائي يف بدايــة العــام الدراســي ،3182
ويتضمن هذا الربنام توجيهـا للمدرسـل ،باإلضـافة أنشـطة تربويـة موجهـة التالميـذ.
وينفـــذ هـــذا الربنـــام املســـمى ”أجبهههدب ت اااهه واة“ بالتعـــاون مـــع وزارة حقـــو املـــرأة يف
 81أكادمييــــــات وأكثــــــر مــــــن  611فصــــ ـ دراســــــي (http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-
) .egalite/accueil.htmlوسيعمم هذا الربنام مع بداية العام الدراسي .3181
ويف طار مان التربية الصحية وتـدريس املواطنـة (هيرـات للـتفكا والرصـد واالقتـرا
تصــو وتنفــذ مشــاريع تعليميــة يف مــال تــدريس املواطنــة) ،حتــدد املــدارس تــدابا التوعيــة
والتدريب على احترام الغا .ومبوازاة عل فـإن ”القاعـدة العامـة للمعـارف واملهـارات“ ،الـن
يتعل على ك تلميذ تقا ا يف اية دراستا تطبيقـا لقـانون صـدر يف عـام  ،3111تتضـمن يف
بند املهارات االجتماعية واملدنية احترام امنس اآلرر ونبذ القوالب النمطية.
ويرد ال تدريب علـى املسـاواة بـل الفتيـات والفتيـان يف كراسـة شـروط املـدارس العليـا
املقبلة للمدرسل وللتعليم.
وفيما يتعلـق بـالتعليم العـال ،فـإن وزيـر التعلـيم العـال والبحـث وقـع قـي  31كـانون
الثاين/ينــاير  3182ميثاقــا للمســاواة بــل املــرأة والرج ـ مــع هيرــة روســاء امامعــات ،وهيرــة
املدارس العليا ،وهيرة مديري مدارس املهندسل الفرنسية.
وينــدرا هــذا امليثــا يف رطــة عامــة تتعلــق ــذا املوضــوة قــدمت يف اجتمــاة اللجنــة
املشــتركة بــل الــوزارات يف  21تشــرين الثــاين/نوفمرب  ،3183وتتضــمن ــو أربعــل تــدباا
تدور حول حماور متعددة :املسـاواة يف املهـن ،االرـتالط يف التـدريب ،مكافحـة العنـف القـائم
على نوة امنس وامنسي ،جراء أحباث حول امنسانية... ،
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وتكف منة للمساواة تنسـيق سياسـات املسـاواة يف التعلـيم العـال والبحـث .وسـتقوم
هذه اللجنة بعملها على ثالثة مستويات :تفكي القوالب النمطية باملشـاركة الطوعيـة دراا
مشـكلة املسـاواة يف اوــوار التعاقــدي مــع كـ منشــأة تضــمل قــانون التعلــيم العــال والبحــث
مسألة التكافؤ يف انتمابات لتلف اويرات امامعية.
 1 - 2 - 1 - 2تداف حمد ة لتحاني اختذط ااا ات التعليدية
اتُّمــذ العديــد مــن التــدابا احملــددة يف املــدارس لتشــجيع التوجــا األكثــر تنوعــا .ومــن
األهــداف األساســية اجتــذاب مزيــد مــن الفتيــات املســارات العلميــة والتقنيــة الــن يفضــلها
الفتيــان عــادة .وتــروّا رطــة ”العلــوم والتكنولوجيــا يف املدرســة“ ،الــن أطلقــت يف كــانون
الثاين/يناير  ،3188لسالس علمية مددة ،وتنص على اسـتمدام سـاعات التوجيـا الشمصـية
لتعدي التمثي يف املسارات التعليمية واملهن العلمية.
وينص اتفا وقع يف  28كانون الثاين/يناير  3188مع مجعين ”املرأة والرياضـيات“
و ”املرأة والعلوم“ على التدر املنتظم يف الوسل املدرسي لتشـجيع ال عـة العلميـة للفتيـات.
ويف عام  3183نظـم أيضـا أول ”أسـبوة للرياضـيات“ وكـان موضـوعا الرئيسـي ”الفتيـات
والرياضيات“.
وباإلضـــافة علــ فـــإن اإلصـــدار الســـنوي ،منـــذ عـــام  ،3112للنشـــرة الوزاريـــة
”الفتيات والفتيان على طريق املساواة ،من املدرسة التعليم العال“ يعطـي رويـة مسـتكملة
لإلحصاءات املصنفة حسب نوة امنس للمسارات التعليمية ،والتحـديات والعناصـر الواجـب
وضـعها يف االعتبـار لتعزيـز املسـاواة .وتشــا طبعـة عـام  3183تغـا طفيـف يف ارتيــارات
الفتيـــات يف املســـارات العلميـــة .وتؤكـــد الدراســـة أ يـــة تاحـــة التعلـــيم االرتيـــاري العلمـــي
والتكنولوجي الذي تفضلا الفتيات أكثر من الفتيان (يف عام  3117تضاعف عدد مـن يـتلقل
هذا التعلي م) .ويوضح هذا التغا أيضا أثر التدابا املتمذة لتعزيز ارتالط املسارات التعليمية.
وســيكون عــام  3181عــام االرــتالط الــذي سيتجســد يف رطــة لالتصــاالت ورطــة
عم وطنية لالرتالط يف املهن.
 1 - 2 - 1 - 2التعبةة م أجل ااا واة يف ااد سة يف ع ل 2011
تقضــي رطــة العم ـ املشــتركة بــل الــوزارات املعتمــدة يف  21تشــرين الثــاين/نوفمرب
 3183بــأن يكــون عــام  3182عــام تعبرــة مــن أج ـ ”املســاواة يف املدرســة“ ،يضــم مم ـ
امهــات الفاعلــة التعليميــة والقاعديــة ،فضــال عــن اوركــات الشــبابية ،لــدعم هــذا املســعي:
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http://www.education.gouv.fr/cid66416/2013-annee-mobilisation-pour-egalite-entre-les-

.filles-les-garcons-ecole.html
ويف  2عار/مارس  ،3182اشـترك وزراء التعلـيم والنجـا يف التعلـيم وحقـو املـرأة
يف توجيا تعميم مديري املدارس حيدد توجهات ع ل ااا واة يف ااد سة هذا.
ستشجع ااا واة يف مجيع أ وا ااراحل التعليدية
ورد من قبـ أنـا جـرى ،يف العـام الدراسـي  3182-3183ويف املـدارس االبتدائيـة،
وضع برنام ”أجبديات املساواة“ لتالميذ املراحـ مـن ( 2 8مـن قسـم اوضـانة رـر
صف يف املدرسة االبتدائية) ليبدأ تنفيذه يف عشر أكادمييات مع بدايـة العـام الدراسـي ،3182
قب تعميما يف بداية العام الدراسي .3181
ويرتكز هـذا الربنـام علـى وضـع وثـائق تربويـة وماديـة ورقميـة تشـترك يف صـدارها
وزارة حقو املرأة ووزارة التعليم الوطين .وموضوة هذا الربنام نظـام تقييمـي يسـاعد علـى
التعميم يف مجيع املدارس مع بداية العام الدراسي  ،3181عا كانـت نتائجـا قاطعـة .ويشـترك
أولياء أمور التالميذ يف هذه التجربة.
ويف املدارس اإلعدادية والثانوية يُقتر اختاع تدابر للتوعيـة مبكافحـة التحـرش والعنـف
القــائم علــى نــوة امــنس ،وتــدريس االحتــرام واملســاواة .وتنفــذ هــذه التــدابا باالشــتراك مــع
امهات الفاعلة القاعدية ومتطوعي اخلدمة املدنية ،يف طـار مشـاريع املـدارس .وسـتنفذ بـرام
من نفس النوعية يف املؤسسات التعليميـة التابعـة للـوزارة املسـؤولة عـن الزراعـة .وجتـري تعبرـة
شبكة ”اإلدماا  -املساواة“ حتقيقا وذا الغرض.
ن عقــد املســات املنصــوص عليهــا يف القــانون وحتقيــق األهــداف املتورــاة يف تعمــيم
 82شباط/فرباير  3112ا اآلن حم تقييم تشـترك فيـا امهـات الفاعلـة يف النظـام التعليمـي،
وامماعات اإلقليمية ،والعاملون يف مال الصحة ،ومنظمـات ا تمـع املـدين .ومـع بدايـة العـام
الدراســي  ،3182وُضــعت رطــة عم ـ لكــي تتــا بشــك تــام التربيــة امنســية يف املــدارس
االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
وورد التدريب على املساواة بـل الفتيـات والفتيـان يف كراسـة شـروط املـدارس العليـا
للمدرســل وللتعلــيم ،ويؤرــذ هــذا التــدريب يف االعتبــار يف املــدارس األرــرى لتــدريب هيرــة
التــدريس وللتعلــيم .وتشــجع هــذه املســألة يف التــدريب املســتمر مــوة العــاملل يف التعلــيم
الوطين والتعليم العال والزراعة ،مـع اهتمـام رـاص مبـوظفي اإلدارة والتفتـيش ،باالشـتراك مـع
املدرسة العليا للتعليم الوطين والتعليم العال والبحث ،فيما يتعلق بالتعليم الوطين.
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وستُســـتحدث وتتـــا أدوات للتعلـــيم اإللكتـــروين يف مواقـــع وزارة التعلـــيم الـــوطين
املتمصصة والعامة .ومنذ مطلع عـام  ،3182أصـبح املوقـع الشـبكي علـى اإلنترنـت للمكتـب
الــوطين ملعلومــات التعلــيم واملهــن ( )http://objectifegalite.onisep.fr/#/1يضــم األدوات التربويــة
املفيدة يف مال املساواة ،الن سيجتمع واضعوها بانتظام.
وهــذه التــدابا يف مملــها حمــددة يف االتفــا املشــترك بــل الــوزارات للمســاواة بــل
الفتيــات والفتيــان وبــل النســاء والرجــال يف النظــام التعليمــي ،الــذي مُــدّد للفتــرة -3183
 .3182وينــيل هــذا االتفــا خبمــس وزارات تكثيــف عملــها لتعزيــز املســاواة بــل امنســل.
وينص االتفا على تدابا ترمي اكتسـاب ونقـ ثقافـة املسـاواة بـل امنسـل ،ودعـم دور
املرأة يف املناه املدرسية ،واورص على االرتالط يف مجيع مسارات التدريب.
تعزبز ااا واة سي ون دف ماتقذ للايةة الع مة اادبدة للتوجيط
ن نشاء هيرـة عامـة للتوجيـا ،املتـورى يف املرحلـة امديـدة لالمركزيـة ،مـن شـأنا أن
يعزز االرتالط يف مسارات التدريب .وسترتكز التدابا املقرر اختاعها على التدابا الن نفـذت
بالفعـ يف بعــض الشــعب املهنيــة كالتشــييد .وســتركز اويرــة العامــة امديــدة علــى دعــم ونشــر
اإلحصــاءات الــن تلقــي الضــوء علــى أوجــا التفــاوت يف التوجهــات واملهــن ،وكــذل علــى
جوانب جنا النساء والرجال اخلرباء يف مهنة ”يزاووا امنس اآلرر“ ،تشجيعا للمواهب.
وســيجري دارـ املؤسســات التعليميــة دعــم تعزيـز املســاواة بــل الفتيــات والفتيــان يف
اوصــول علــى التــدريب وعلــى املهــن .وســتطور هــذه املســألة يف مســارات التوعيــة والتوجيــا
واالكتشاف يف العامل االقتصادي واملهين ،وهي املسارات الن تبدأ يف الصف السادس.
ومن املتورى بوجا راص ،يف طار رطة دعم وتطوير مباشرة النساء لاعمـال اوـرة
الن أعلنتها وزيرة حقو املرأة يف  32ب/أغسطس  ،3182ما يلي:
• اعتبارا من الصف السادس ،ستكون مباشـرة النسـاء لاعمـال اوـرة جـزءا مـن املنـه
يف طــار املســار الفــردي امديــد للتوعيــة والتوجيــا واالكتشــاف يف العــامل االقتصــادي
واملهين ،املنصوص عليا يف قانون عادة بناء املدرسة
• ستدرا مسألة مباشرة النساء لاعمال اورة يف أهـداف توعيـة شـباب الطلبـة الـواردة
يف مجيــع االتفاقــات املربمــة بــل الدولــة وشــبكات التوجيــا والرابطــات الــن تعم ـ يف
امليدان لتعزيز رو مباشـرة املشـاريع واالبتكـار لـدى الشـباب ،مثـ الغـرف التجاريـة
والصـــناعية ،واحتـــاد الرائـــدات ،ومجعيـــة  811 111مقـــاول ،ورابطـــة املباشـــرة مـــن
أج التعلم
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• ســتنظم كـ عــام أنشــطة متكــررة ودائمــة للتوعيــة مبباشــرة النســاء لاعمــال اوــرة يف
املدارس اإلعدادية والثانوية ومؤسسات التعليم العال.
وسيحظى هذا االلتزام باالرتالط بدعم من الوزارات املسؤولة عن الزراعة ،والعمـ ،
والتــدريب املهــين ،والشــؤون االجتماعيــة والصــحة ،والدارليــة ،والبيرــة ،والنــهوض باإلنتــاا،
واوــرف اليدويــة ،والتجــارة ،والســياحة .وســيكون أســبوة الصــناعة مــثال فرصــة لتكثيــف
جراءات تعزيز املهن الصناعية لدى الرأي العام النسائي .ويف قطـاة اوـرف اليدويـة ،سـتتمذ
تدابا باالشتراك مع الصندو الوطين لتشجيع ونشر اورف اليدوية ،مـن أجـ حتسـل مكـان
املرأة يف املهن الذكورية عادة ،ومكان الرج يف املهن األنثوية عادة.
وللتقدم يف مم هذه ا ـاالت ،عقـد يف  2شـباط/فرباير  3182اجتمـاة عمـ ضـم
دارات الدولـة وكـ ا ــالس اإلقليميـة .وجتــدد هـذا االجتمــاة يف  82كـانون األول/ديســمرب
 3182يف طار منتدى لالرتالط يف املهن.
 1 - 2 - 1 - 2جعل م فحة القوالب الندطية حتدب بواجط ااوا
يف  2عار/مــارس  ،3182وُقــع اتفــا طــاري مــع وكالــة اخلدمــة املدنيــة يــنص علــى
حشد مـا يقـرب مـن  8 111شـاب الختـاع تـدابا مبتكـرة للتوعيـة يف مـال القوالـب النمطيـة
امنســانية ،والتثقيــف يف مــال املســاواة يف اإلدارات العامــة ،ويف الرياضــة ،ويف ا تمــع املــدين.
وحتقيقــا وــذا الغــرض ،حشــدت وزارة حقــو املــرأة شــركاءها علــى صــعيد القواعــد الشــعبية
وامماعات املشاركة يف أنشطتها من أج املساواة بل املرأة والرج .
وســيجري ،باالشـــتراك مـــع وزارة الـــدفاة ،دراا تــدابا التوعيـــة باملســـاواة يف أيـــام
الدفاة واملواطنة.
 2 - 1 - 3مكافحة القوالب النمطية امنسانية يف وسائ اإلعالم ،والثقافة ،والرياضـة،
واإلنترنت
بــدأت الســلطات العامــة وا لـــس األعلــى للوســائ الســـمعية والبصــرية ،منــذ عـــام
 ، 3111مســعى يهــدف التوعيــة بالتمثيــ املقولــب للمــرأة ودورهــا النــاقص يف وســائ
اإلعالم .ويشا أول تقرير عن صورة املرأة يف وسائ اإلعـالم يف عـام  3111تـدين وضـع
املرأة رقميا يف مجيع هذه الوسـائ  ،وال سـيما يف وظـائف اخلـربة ،فضـال عـن التفـاوت املتزايـد
بــل حيـاة املــرأة اليــوم وصــور ا يف وســائ اإلعــالم .وبعــد علـ ويف العــام عاتــا أنشــرت منــة
لرصد ومتابعة القوالب النمطية النسائية.
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وورد يف تقرير قدمتا يف عام  3188هذه اللجنة عن صـورة املـرأة يف وسـائ اإلعـالم
أن “مجيع وسـائ اإلعـالم تضـم دومـا  31يف املائـة مـن اخلـباات يف مقابـ  11يف املائـة مـن
اخلرباء” .ولذل جرى يف عام  3181وضـع اتفـا للتنظـيم الـذاا وقعـا العديـد مـن وسـائ
اإلعالم الوطنيـة يف اإلعاعـة (راديـو وتلفزيـون لكسـمرب ( ،)RTLوأوروبـا  ،8وراديـو مونـت
كـــارلو ( ،)RMCوالتلفزيـــون (  ،)M6 ،Canalوالصـــحافة املكتوبـــة (لومونـــد ،لوفيغـــارو)،
وتعهدت هذه الوسائ بزيادة ظهور املرأة على شاشة التلفزيون ويف الصحف.
وقــد تعهــد ا لــس األعلــى للوســائ الســمعية والبصــرية مــن ناحيتــا مبســاعدة وســائ
اإلعالم يف تعزيز وجود املرأة ،باقترا اد ممّع للمباات الالا ميكن أن يظهـرن يف قنـوات
هذه الوسائ  .ويف طار مشروة قانون املساواة بل املرأة والرجـ  ،اقترحـت اوكومـة توسـيع
تنظيم اويرة امديـدة يف مـال مكافحـة القوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوة امـنس يف وسـائ
اإلعــالم ،يف طــار مشــروة قــانون املســاواة بــل املــرأة والرجـ  .ويــنص مشــروة هــذا القــانون
أيضا علـى تعـدي القـانون رقـم  8162-16املـؤر  21أيلول/سـبتمرب  8716املتعلـق حبريـة
االتصال ،لتوسيع ارتصاصات ا لس األعلى للوسائ السمعية والبصرية .واملنوط ذا ا لـس
اوــرص علــى التمثيـ العــادل للمــرأة ،وحتســل صــور ا ،وتعزيــز املســاواة بــل الرجـ واملــرأة.
وا لس مكلف أيضا بضمان مكافحة بث قوالب اطية قائمة على نـوة امـنس وصـور مهينـة
للمرأة .وتعـززت أيضـا التزامـات شـركات الوسـائ السـمعية والبصـرية يف مـال املسـاواة بـل
املرأة والرج .
ويف مــال اإلنترنــت ،فــإن مشــروة القــانون عاتــا يع ـدّل املــادة  6مــن القــانون رقــم
 121-3111املؤر  38حزيران/يونيا  ،3111عرابا عن الثقة يف أن ميد االقتصـاد الرقمـي
التزاماتا مجيع أشكال اوـض علـى الكراهيـة ،وخباصـة فيمـا يتعلـق بالكراهيـة القائمـة علـى
نوة امنس ،أو املي  ،أو اووية امنسانية.
وعمال على حتسل صورة املرأة ومكافحة بث قوالـب اطيـة قائمـة علـى نـوة امـنس
وصــور مهينــة ،ســتوقيع تعــديالت عقــد األهــداف والوســائ للفتــرة  3181-3188لشــركة
تلفزيون فرنسـا (أوارـر عـام  )3183وعقـد راديـو فرنسـا للفتـرة  .3181-3181وسـتدرا
تدابا حمددة يف هذه التعديالت للعم بصورة راصة على حتسل ثثيـ اخلـباات يف النشـرات
اإلربارية ،وتعزيز املساواة يف برام األطفال.
وســيدرا شــرط يتعلــق بـــ ”تعزيــز املســاواة“ يف مجيــع اتفاقــات التموي ـ املربمــة مــع
امهات الفاعلة يف مال السياسة الثقافية ،بصرف النظر عن القطاة املعين.
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ويف مــال الرياضــة ســتوقع مــع مجيــع االحتــادات الرياضــية اتفاقــات لتشــجيع الرياضــة
النســائية .وســتنقح قائمــة األحــداث الرياضــية الكــربى الــواردة يف مرســوم  33كــانون األول/
ديســمرب  ،3111إلتاحــة ا ــال كــامال للمباريــات الرياضــية النســائية .وقــد أرس ـ مشــروة
مرســوم ــذا املعــإل املفوضــية األوروبيــة .وأرــاا فــإن مشــروة قــانون املســاواة بــل املــرأة
والرج يستهدف حتقيق التكافؤ يف تشكي هيرات االحتادات يف عام .3131
وقد روطبت هيرة التنظيم املهين لدعم السعي

التنظيم الذاا للقطاة.

 1 - 1 - 3مكافحة القوالب النمطية يف اإلدارة
 1 - 1 - 1 - 2تعدبل االستد ات ا ،ا بة
نشر يف  38شباط/فرباير  3183تعميم من رئيس الوزراء بتعدي تقـدمي االسـتمارات
واملراسالت اإلدارية ،ومبقتضـاه حتـذف عبـارات ”اآلنسـة“ ،و ”اسـم الفتـاة“ ،و ”اللقـب“،
و ”اسم الزوجة“  ،الن تشـا بـال داة اوالـة االجتماعيـة للمـرأة املعنيـة .ويوصـي التعمـيم
باالستعاضة عن عل بعبارات ”السيدة“ ،و ”لقب العائلة“ ،و ”االسم املستمدم“.
 2 - 1 - 1 - 2تداف التوعية اانف ة يف احل ومة
ينص تعميم رئيس الـوزراء املـؤر  32ب/أغسـطس  ،3183بشـأن تنفيـذ السياسـة
املشتركة بل الوزارات لتعزيز املساواة بل املرأة والرج  ،علـى تـوفا التوعيـة والتـدريب لكـ
أعضاء اوكومة فيما يتعلق بالقوالب النمطية امنسانية.
وعقدت حلقة دراسية لتوعيـة مجيـع الـوزراء ،تنشـيطا لـتفكاهم ،ومسـا ة يف عكـاء
وعيهم بالعواقب املباشرة وغا املباشرة للقوالب النمطية املوجودة يف متمعنا.
واســتكملت هــذه اولقــات الدراســية بــدورات مــن الطبيعــة عا ــا عقــدت علــى مجيــع
مســتويات الدولــة (حكــام املنــاطق ،املقاطعــات) ،ويف دارات أرــرى .وتعقــد هــذه الــدورات
أيضا يف املدرسة الوطني ة لإلدارة ،يف طار تأهيـ كبـار مـوظفي الدولـة املقـبلل .وسـتوفر هـذه
التوعية أيضا يف طار جتريب برام ”أجبديات املساواة“.
ويضـــاف علــ أنـــا يف طـــار تعمـــيم  33تشـــرين األول/أكتـــوبر  3183املتعلـــق
بتوجيا األولويات املشتركة بل الوزارات للتـدريب املهـين طـوال حيـاة مـوظفي الدولـة ،وُجـا
انتبــاه وزارات و دارات الدولــة الالمركزيــة ضــرورة تــوفا التــدريب اوــادف التوعيــة
باملساواة املهنية ،ورصوصا لاشـماص القـائمل بـدور أساسـي يف تعـيل املـوظفل وتطـورهم
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املهــين :املــالك اإلداري ،وال ســيما املــالك اإلداري األعلــى ،وأعضــاء مــان التعــيل ،وأعض ـاء
اللجان اإلدارية املشتركة ،ومديري املوارد البشرية ،واملستشارين يف مال التنق يف الوظائف.
واملزمــع دراا مســألة املســاواة املهنيــة يف التــدريب األوّل للمــوظفل املعيــنل حــديثا،
وكذل يف التدريب احملدد يف مال ”التعيل“ أو ”التكيف مع الوظيفة“.
وأرــاا ويف طــار حمتــوى التــدريب ،وُجــا االنتبــاه ضــرورة اوــرص علــى تفكيـ
القوالب النمطية املتصلة ذه املسائ  ،مبا يف علـ حمتـوى مـواد التـدريب الـن غالبـا مـا تـ ة،
من رالل األمثلة املضـروبة أو اوـاالت العمليـة املقترحـة ،نتـاا تصـور معـل ملكـان املـرأة
والرج يف ا تمع.
وقد استعيدت وطُوّرت هذه األولويات يف طار بروتوكول االتفـا املتعلـق باملسـاواة
بــل املــرأة والرج ـ يف اخلدمــة املدنيــة ،الــذي أبرمــا يف  1عار/مــارس  3182رئــيس الــوزراء
ووزيــرة صــال الدولــة والالمركزيــة واخلدمــة املدنيــة ،مــع كــ املنظمــات النقابيــة وممثلــي
أصحاب األعمال يف القطاة العام.

 1 - 3مكافحة العنف ضد املرأة
(التوصية العامة رقم  87الن اعتمد ا اللجنة يف عام )8773
ا لتوصية (الفقرة ” :)21حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تت تهداف ه ملة للتصهدت
اديههع أ ه ك العنههف ضههد ااههرأة مبه يف شلههىل العنههف ااه ي .وتوصههال اللجنههة فههين تقههول
الدوله ة الطههرف فتحليههل مجيههع حه الت العنههف ضههد ااههرأة وال سههيد تلههىل اله تف ههال إ
مقتلا وأن ت فل اعتد تداف فع لة انع العنهف ضهد ااهرأة ومح بتها منهط .وحتهث اللجنهة
الدولههة الطههرف ل ه لىل علههى توثيههع التع ه ون فههني جا ه ز الشههر ة وم تههب ااههدعال الع ه ل
واانظد ت غ احل ومية يف جم ك منع العنف ضد اارأة .لد تدعو اللجنهة الدولهة الطهرف
إ مجع في ن ت إحص ئية ملة مصنفة حاهب نهو ااهنس و الاه ونهو العنهف وعذقهة
اا ف ل حية“.
يف  33تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ،3182أعلنـــت وزيـــرة حقـــو املـــرأة اخلطـــة الرابعـــة
املشتركة بل الوزارات ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة .وتستبقي هـذه اخلطـة عـددا قلـيال مـن
األولويــات الــن ســتعكف عليهــا اوكومــة ،والــن ستســاءل عنــها علــى الصــعيد الــوطين وعلــى
الصعيد احمللي كذل .
وتدور هذه اخلطة حول ثالث أولويات:
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 - 8تنظيم العم العام حول مبدأ عم بسيل :ال وز التغاضي عن أي عنف سافر
ال وز ال تغاضي عن أي عنف :تـنص اخلطـة علـى التـدابا الالزمـة ملنهجـة الـردود يف
مجيع مراح مسار الضحايا لتـوفا الرعايـة يف أبكـر وقـت ممكـن ،ورصوصـا علـى الصـعيدين
الصحي والقضائي :وهذا هـو حتـدي نشـاء ردمـة اسـتقبال هاتفيـة مسـتمرة ،ومضـاعفة عـدد
املشاركل ا تمعيل يف مراكز الشرطة وألوية الدرك ،والربوتوكوالت الن حتدد شـروط تلقـي
الشكاوى ،وتنظيم مسـار تـوفا الرعايـة للضـحايا ،مـع االعتمـاد علـى الطـب يف املقـام األول،
وتعزيــز االســتجابة يف اوــاالت الطارئــة ،وال ســيما يف حــاالت االغتصــاب أو العنــف امنســي
أو زيادة املتا من ردمات االستقبال واإليواء العاج .
 - 3ااية الضحايا
تنص اخلطة على تعزيـز أمـر اومايـة ،وتشـغي هـاتف للنجـدة للنسـاء الـالا يتعرضـن
خلطر فاد  ،وتعزيز ليات املنع الوضعي ،وتنظيم التعام امنائي مع مرتكا العنـف ،ومراعـاة
حالة النساء ضحايا العنف عند حساب اوـق يف درـ التضـامن الفعـال ،والعمـ علـى سـرعة
فص اوسابات املصرفية.
 - 2تعبرة ا تمع قاطبة
ي ـ اخلطــة ظــروف تعبرــة مم ـ الــدوائر العامــة واملــوظفل ،مــن رــالل العم ـ غــا
املسبو للعملية املشتركة بل الوزارات وماية املرأة ،الن تعب مم الدوائر العامة واملـوظفل
املتصلل بالنساء ضحايا العنف ،من أج وضع رطل للتـدريب علـى نطـا واسـع وتنطـوي
اخلطــة علــى سياســة شــاملة لعــدة قطاعــات ملنــع العنــف ضــد املــرأة يف وســائ اإلعــالم وعلــى
اإلنترنــت ،وكــذل يف مــاالت اويــاة االجتماعيــة :املدرســة ،امامعــة ،الرياضــة ،دنيــا العمـ .
وتتضــمن اخلطــة أيضــا تعبرــة البحــث العــام واالبتكــار والتجريــب ،وكــذل حتســل املعــارف
اإلحصــائية لتهيرــة الظــروف الالزمــة للتحســل املســتمر للمدمــة العامــة ،وتكييفهــا مــع تطــور
أشكال العنف يف متمعنا.
وهذه اخلطة موضوعة لتبقى .وسيجري حتـديثها بانتظـام ،وخباصـة يف طـار القـرارات
الن ستتمذ يف اللجنة املشتركة بل الوزارات وقو املرأة.
وثوي اخلطة مكفول بتعبرة العديد من برام ميزانية الدولة ،والصندو املشـترك بـل
الوزارات ملنع امرمية ،ولصصات الضمان االجتماعي ،والشراكات مـع امماعـات اإلقليميـة.
ويبلع هذا التموي  66مليون يورو ،أي أكثر من ضعف اخلطة السابقة.
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والتدابا امديدة املنصوص عليهـا يف اخلطـة املشـتركة بـل الـوزارات للفتـرة -3181
 3186ملنع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة متاحـة يف املوقـع التـال)http://femmes.gouv.fr/wp- :
(.content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf
 8 - 1 - 3الدراسات املتعلقة حباالت العنف ضد املرأة
وضع املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية مموعة سنوية مـن ”الدراسـات
االستقصــائية الدائمــة عــن الظــروف اوياتيــة لاســر املعيشــية“ ،أ وضــع ،بالتشــارك منــذ عــام
 3112مع املرصـد الـوطين للجرميـة والتعامـ امنـائي ،الدراسـة االستقصـائية الوطنيـة السـنوية
”البيةة البشربة واألم “ ،املمصصة ملسائ السرقة والعنف البـدين أو الشـفوي .وتتنـاول هـذه
الدراسة االستقصائية ،الن غالبا ما توصف بأ ا دراسة استقصائية لـ ”اإليـذاء“ ،واالعتـداءات
على ممتلكات األسر (السطو ،سرقة السيارات ،اإلتالف ،خل) ،واالعتـداءات علـى األشـماص
(الســرقة ،العنــف البــدين ،التهديــد أو الســب ،خل) .ومبــوازاة عل ـ وضــعت يف عــام 3111
دراســة استقصــائية وطنيــة حمــددة كرســت للعنــف ضــد املــرأة يف فرنســا .وفيمــا بعــد تناولــت
دراســات استقصــائية أرــرى هــذا املوضــوة” :أحههداأ احليهه ة والصههحة“ يف عــام ،3111
”سي احلي ة ااناية يف فرنا “ يف عـام  .3116وينـدرا تزايـد هـذا النـوة مـن الدراسـات
االستقصائية يف سيا عام ملزيد من االهتمام بقانون العنف ضد املرأة.
ونظــرا ضــرورة التقــدم يف الدراســات اخلاصــة بــالعنف ضــد املــرأة ،فــإن اخلطــة
املشتركة بل الـوزارات للفتـرة  3186-3181ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة تـدعم ماليـا
املبــادرة الــن وضــعها املعهــد الــوطين للدراســات الدميوغرافيــة ،والــن ــدف عــداد دراســة
استقصائية جديدة بعنوان ” العنـف والعالقـات بـل امنسـل :سـياقات وعواقـب العنـف الـذي
تعانيــا املــرأة والرجـ “ .و ــدف هــذه الدراســة االستقصــائية امديــدة للعنــف والعالقــات بــل
امنســل ( ،) VIRAGEبعــد مــرور مــا يقــرب مــن مخســة عشــر عامــا علــى صــدور الدراســة
االستقصائية الوطنيـة للعنـف ضـد املـرأة ،حتـديث وتعميـق املعرفـة اإلحصـائية بـالعنف ضـد
املرأة .وستجري هذه الدراسة االستقصائية يف فرنسا وفيما وراء البحار.
و دف الدراسة االستقصائية للعنف والعالقات بـل امنسـل ( )VIRAGEوصـف
تنوة أشكال العنف .وتتورى هذه الدراسة التفرقة بل أشكال العنـف حسـب طبيعـة األفعـال
املرتكبــة وتواترهــا وســياقها وعواقبــها .ن البنــاء التصــنيفي سيســاعد علــى حتديــد مــدى تالقــي
أو على العكـس تبـاين أشـكا ل العنـف الـن يعانيهـا األشـماص مـن امنسـل .وسـيو اهتمـام
رـــاص لدراســـة مســـارات الضـــحايا .وعـــالوة علـــى هـــذه األهـــداف العامـــة ،فـــإن الدراســـة
االستقصــائية  VIRAGEتســعى تلبيــة بعــض االحتياجــات املعرفيــة .فعلــى ســبي املثــال فــإن
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وضع األطفال يف سياقات العنف بل الزوجل ال يـزال غـا معـتإل بـا ،ورصوصـا يف حـاالت
االنفصال .والعنف الواقع يف طار العم مسج هو اآلرر بشـك سـي للغايـة يف الدراسـات
االستقصائية الراهنة .ومنذ صـدور الدراسـة االستقصـائية الوطنيـة للعنـف ضـد املـرأة ،طرحـت
مسـائ اجتماعيـة جديـدة يف املناقشـة املفتوحـة ،ومنـها حجـم العنـف الـذي تعانيـا املهـاجرات
أو ســاللتهن .وتطــر بصــورة أعــم مســألة تعــدد عوام ـ اوشاشــة االجتماعيــة و ثارهــا علــى
تعرض األشماص للعنف .وأراا ري العم  ،منذ الدراسة االستقصائية الوطنية للعنـف ضـد
املرأة ،على عكاء وعي اممهور وتـدريب املـوظفل (القضـاة ،رجـال الشـرطة ،األطبـاء ،خل).
وستساعد الدراسة االستقصائية  VIRAGEعلى تقييم أثر هذه السياسات العامة.
اارأة والرجل ال بع ني ن نفس النو م العنف
تتيح الدراسـة االستقصـائية للبيرـة البشـرية واألمـن قيـاس أشـكال لتلفـة مـن االعتـداء
على األشـماص ،بـدءا بالشـتائم والسـرقات ،وحـىت االعتـداء البـدين أو امنسـي ،سـواء دارـ
األسرة أو رارجها .والنساء هن اودف املفض لالعتداءات امنسية :فهن يزدن علـى الرجـال
مرتل ثالث مرات يف التعرض وذا النوة من االعتداء رـارا األسـرة .وقـد أعلـن  8،3يف
املائــة مــن النســاء املســتجوبات أ ــن وقعــن ضــحايا لالغتصــاب أو الشــروة يف االغتصــاب،
أو املداعبة امنسية ،يف مقاب  1،1يف املائة من الرجال (املعهـد الـوطين لإلحصـاء والدراسـات
االقتصادية.)3183 ،
والنساء أيضا أكثر تعرضا للعنف البدين بل الزوجل :فهن يزدن علـى الرجـال مـرتل
يف التعرض للعنف البدين غا امنسي ( 2يف املائة) ،وثالث مرات يف التعـرض للعنـف امنسـي
دار امل ل ( 1،6يف املائة).
والنساء أيضا أكثر شـعورا بانعـدام األمـن .وغالبـا مـا يعـرفن املعتـدي علـيهن شمصـيا
عا مل يكن هو الزوا أو الزوا السابق .وهذا القرب بل الضحية واملعتـدى عليهـا يكـون مـن
نتيجتا تكرر العنف ،وضعف مي املرأة الن تتعرض للعنـف الشـكوى .ن الشـابات الـالا
يعشن مبفردهن أو يكنّ يف أسرة وحيدة الوالد هن اودف املفض وـذه األنـواة مـن االعتـداء.
والنســاء املتمتعــات مبســتوى اجتمــاعي وثقــايف أعلــى يتعرضــن غالبــا العتــداءات أق ـ جســامة
(الســرقات ،الشــتائم ،اوركــات النابيــة) .أمــا نســاء البيرــات املتواضــعة فــإ ن يتعرضــن كــثاا
لالعتداءات امنسية أو العنف العائلي.
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ورغــم أن النســاء األكــرب ســنا أقـ تعرضــا لالعتــداءات ،فــإ ن يبــدين قــدرا أكــرب مــن
غاهن من عدم الرضا عن وجود الشرطة وفعاليتها .وعدم الرضا هذا يتبدّى أيضـا يف األحيـاء
الفقاة أو الوعرة.
ويرجع عدم الرضا هـذا منـا اوـي (التـدهور أو السـلوكيات غـا املشـروعة الـن
يشهدها األشماص املستجوبون) بأكثر مما يرجع تكرر االعتداءات على النساء.
ويف عــام  3183قُتلــت  811امــرأة بأيــدي رفقــائهن أو رفقــائهن الســابقل (الــزوا،
العشا ،القرين املدين) .ومن بل الـ  36امـرأة الـالا أقـدمن علـى القتـ  ،كانـت  61( 82يف
املائة) ضحايا للعنف من جانب الرفيق .ويتعل االهتمام ذه البيانات فيما يتعلق بالنتيجة الـن
رلصــت ليهــا منظمــة الصــحة العامليــة يف تقريرهــا املــؤر حزيران/يونيــا  ،3182الــذي يضــم
أرقام حاالت العنف ضد املرأة يف العامل :تعرضت أكثر من امرأة من ك ثالث لعنـف زوجـي
أو جنسي يف حيا ا.
ويف فرنســا كانــت مقاطعــات األلــب البحريــة ( 88حالــة) والشــمال والســل  -ســان
دوين ( 1حاالت لك منهما) هي األكثـر تضـررا ـذه الظـاهرة ،تليهـا مقاطعـات بـا  -دو -
كاليا ( ،)2واإليفلل ( ،)6وبوش  -دو  -رون والندر  - -لوار وغواديلـوب ( 1حـاالت
لك منها).
واملعتدي يكون يف الغالب متزوجا ،وفرنسي امنسية ،ويتراو عمره بـل  18و 61
عاما ،وال ميـارس أو مل يعـد ميـارس نشـاطا مهنيـا .ويفعـ املعتـدي فعلتـا يف املـ ل ،دون سـبق
صرار ،بسال ناري .ويظ دافعا األساسي عدم قبول االنفصال الذي يعقب اخلالف.
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مسات ظواهر العنف
أجرى املرصد الوطين للجرميـة والتعامـ امنـائي (ثوز/يوليـا  )3188دراسـة عـن ثـار
وعواقب أفعال العنف البدين أو امنسي دار امل ل ساعدت على حتديد مسـات ظـواهر العنـف
املقيســة يف الدراســات االستقصــائية الســنوية للبيرــة البشــرية واألمــن يف األعــوام مــن 3111
 .3183وقد استجاب  66 731شمصا تتراو أعمارهم بل  81و  21عاما.
وأعلن  83،1شمصا من ك  8 111أ م كانوا ضـحايا للعنـف البـدين أو امنسـي
على يد الزوا أو الـزوا السـابق علـى مـدى عـامل ،أي حـوال  111 111شـمص ،منـهم
أق من  811 111من الرجال وأكثر من  111 111من النساء.
ن نسبة النسـاء فيمـا بـل  81و  21عامـا مـن العمـر الـالا أعلـ ّن أ ـن كـ ّن ضـحايا
للعنف البدين أو امنسي على يـد الـزوا أو الـزوا السـابق ،أي  81،1يف األلـف علـى مـدى
عامل ،تزيد  2مرات تقريبا علـى نسـبة الرجـال فيمـا بـل  81و  21عامـا مـن العمـر ،وهـي
 6،1يف األلف.
ن معدل العنف البدين أو امنسـي علـى يـد الـزوا أو الـزوا السـابق يزيـد بشـدة يف
بعض الفرات العمرية ،مث فرة الـ  21 31عاما من العمـر ( 81،6يف األلـف مـن الرجـال
و  31،6يف األلف من النسـاء أعلنـوا أ ـم ضـحايا علـى مـدى عـامل) ،وفرـة الــ 11 21
عامــا مــن العمــر ( 81،1يف األلــف و  31،8يف األلــف علــى التــوال) .ويق ـ هــذا املعــدل يف
الفرات العمرية األعلى.
ن النساء غا املتزوجـات العائشـات معـا هـن األكثـر ( 38،8يف األلـف) عالنـا عـن
وقوعهن ضحايا للعنف البدين أو امنسي على يد الزوا ،يف حـل تعلـن  32امـرأة مطلقـة أو
منفصلة من  8 111أ ن وقعن ضحايا للعنف البدين أو امنسي على يد الزوا السابق.
وأعلنــت  21،1يف األلــف مــن النســاء املنتميــات الـــ  81يف املائــة مــن األســر الــن
حتص على أضعف در لك وحدة استهالك أ ـن كـ ّن ضـحايا للعنـف وهـن األقـ عالنـا
عن علـ بـأربع مـرات ،أي  1،2يف األلـف للنسـاء املنتميـات الــ  81يف املائـة مـن األسـر
الن حتص على أعلى در .
ن للعمــر أو مســتوى الــدر أثــرا علــى احتمــال عــالن النســاء فيمــا بــل  81و 21
عاما من العمر أ ن ك ّن ضـحايا للعنـف البـدين أو امنسـي علـى يـد الـزوا أو الـزوا السـابق
علــى مــدى عــامل .وهــذا ينطبــق علــى مســات مــن قبي ـ وضــع شــاغ املس ـكن (مال ـ أو
مستأجر) ،أو املنطقة امغرافية.
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ويزيــد معــدل النســاء الــالا يعل ـ ّن أ ــن ك ـنّ ضــحايا علــى  31يف األلــف يف ثــالث
منــاطق :اوــوض الباريســي (بورغــوين ،الوســل ،مشبــاين  -أردنو ،نورمانــدي الســفلى والعليــا،
بيكاردي) ،ومناطق الغرب (بريتاين ،بلد اللوار ،بواتو  -شارونت) ،ومنـاطق امنـوب الغـرل
(أكيتل ،ليموزان ،ميدي  -باينيـا) .وهـذا املعـدل هـو األضـعف يف ”رون  -ألـب/أوفرين“
( 82،8يف األلف).
النا ء أب

أقل ميذ إ الش ول

ال يشــكو ســوى  81،6يف املائــة مــن النســاء الــالا يتعرضــن للضــرب دار ـ امل ـ ل.
ويتوجــا مركــز الشــرطة  2،1يف املائــة فقــل مــن النســاء الــالا يتعرضــن لعالقــة جنســية
بــاإلكراه (املعهــد الــوطين لإلحصــاء والدراســات االقتصــادية .)3183 ،ولــذل تتســم امــرائم
املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة مبعــدل للشــكوى يقـ عــن معــدل امــرائم األرــرى .وعنــد التقــدم
بشكوى ،حيدث كثاا التنازل عن اخلصومة .ويف مث هذه الظروف تتكرر األفعال كثاا.
ويف هــذا الســيا  ،وعمــال علــى زيــادة معــدل الكشــف عــن الوقــائع لــدى ســلطات
التحقيق ومكافحة فالت امناة من العقـاب ،فـإن الربوتوكـول اإلطـاري املشـترك الـذي أعـده
وزراء العدل والدارلية وحقو املرأة يؤكد من جديد مبدأ التقدم بشكوى الذي يعقبا حتقيـق
قضائي ،عندما تتوجا ضحية العنف بل الزوجل مركز الشـرطة أو وحـدة الـدرك .ويـنظم
هــذا الربوتوكــول اإلطــاري املشــترك بــل الــوزارات شــروط اللجــوء دفــاتر األحــوال لــدى
الشرطة أو احملاضر الرمسية لالستعالم القضائي فيما يتعلق ذا النوة من امرائم.
وك ضحية تلجـأ دفتـر األحـوال أو احملضـر الرمسـي لالسـتعالم القضـائي ،بعـد أن
تكــون قــد رفضــت صــراحة التقــدم بشــكوى ،ســيجري بالغهــا علــى ــو منــهجي بعواقــب
رفضــها ،وحبقوقهــا ،وبــإجراءات عمــال هــذه اوقــو  ،واملســاعدة الــن ميكــن وــا أن حتص ـ
عليها .وسيُقتر عليها على و منـهجي أن تكـون علـى صـلة يرـة شـريكة لإلرشـاد (مرشـد
اجتماعي ،طبيب نفسي ،استمرار االرتباط.)... ،
وستصا املعلومات الـوردة دفتـر األحـوال أو احملضـر الرمسـي لالسـتعالم القضـائي
صياغة وافية تسمح باالستفادة منها فيما بعد.
وعلى مسـتوى املقاطعـة ميكـن للحـاكم ،واملـدعي العـام للجمهوريـة ،وقـوات النظـام،
ورئــيس ا لــس العــام ،وروســاء اممعيــات الشــريكة توقيــع اتفاقــات لتحديــد الطرائــق العمليــة
لتنفيذ هذا الربوتوكول اإلطاري (وسيلة نق املعلومات ،التواتر.)... ،
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 3 - 1 - 3سياسة منع ومكافحة العنف ضد املرأة بل الزوجل
 1 - 2 - 1 - 2ق نون  1متوز/بوليط  2010ااتعلع ف ل عنف ضد اارأة فصفة خ صة
ن القــانون رقــم  267-3181املــؤر  7ثوز/يوليــا  3181واملتعلــق بــالعنف ضــد
املرأة بصفة راصة والعنف بل الزوجل وأثره على األطفال يعزز ااية الضحايا ،بالنص علـى
تــدابا متصــلة بــاملنع ،وعلــى أحكــام ــدف تشــديد عقوبــة مــرتكا العنــف .وفيمــا يلــي
األحكام الرئيسية وذا القانون:
دراا ”األمــر حبمايــة ضــحايا العنــف“ ،الــذي يتــيح لقاضــي شــؤون األســرة
(أ)
البت علـى وجـا السـرعة والعمـ  ،دون انتظـار لشـكوى تقـدمها الضـحية ،علـى تنفيـذ تـدابا
عاجلة ،وال سيما طـرد الـزوا املعتـدي ،أو رفـاء مسـكن الضـحية أو حمـ قامتـها ،أو وضـع
حالة األبناء يف االعتبار .وأمر اوماية متا أيضا للبالغل الذين يتهددهم الزواا القسري
(ب) القيــام يف بعــض املقاطعــات وملــدة ثالثــة أعــوام بتجربــة لــبس ســوار للمراقبــة
اإللكترونية  ،لرصد فعالية بعاد الزوا املعتدي
(ا)

ضافة ”جرمية العنف النفسي أو العاطفي“

(د) منح أو جتديد تصريح اإلقامة (بطاقـة اإلقامـة املؤقتـة) للوافـدات فرنسـا يف
طار مجع مش األسـرة املسـتفيدات مـن أمـر للحمايـة ،حـىت ولـو كـ ّن قـد انفصـلن عـن الـزوا
بســبب العنــف صــدار بطاقــة قامــة مؤقتــة للمقــيمل قامــة غــا شــرعية املســتفيدين مــن أمــر
للحماية
(هـ)

ثديد املساعدة القانونية

األجانب املستفيدين من أمر للحماية

(و) االعتراف باهتمام مجعيـات الـدفاة عـن حقـو املـرأة بالعمـ بقصـد اإلحالـة
ا لس األعلى للوسائ السمعية والبصرية
(ز) التوجيـــا مكـــان اللجـــوء الوســـاطة امنائيـــة ،عا افتُـــرض أن الضـــحية
ترفض املوافقة على عل عا كانت تستفيد من أمر للحماية

الزوجل
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( )

توسيع نطا جرمية العنف العادي لتشم العنف الزوجي

(ط)

لغــاء افتــراض قبــول الــزوجل للفع ـ امنســي فيمــا يتعلــق باالغتصــاب بــل

(ي)

النص على ظرف مشدِّد يف العنف املقصود با اإلكراه على الزواا.
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 ” 2 - 2 - 1 - 2األ داف االث ن عشر ا فحة العنف ضد اارأة“ ( )2010 - 2002
فيمـــا بـــل عـــامي  3111و  ،3181نفـــذت رطـــة العمـ ـ الوطنيـــة الثانيـــة املعنونـــة
”اثنا عشر هـدفا ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة“ .وقـد دعمـت هـذه اخلطـة تـدابا اخلطـة األو
الـــن تنفـــذ كـ ـ ثـــالث ســـنوات ،بالبـــدء يف تـــدابا جديـــدة تســـتهدف احملـــيطل بالضـــحايا
(مرتكبو العنف واألطفال املعرضون للعنف الزوجي) .وتتضمن اخلطة  23تـدباا تـدور حـول
أربعة اجتاهات رئيسية:
استاداف ال ح ب
• العم على الصعيد احمللي على نشـاء وظـائف ”منسـق“ يكـون مبثابـة جهـة االتصـال
الوحيدة القريبة من النساء ضحايا العنف (تعميم  81أيار/مايو )3111
• مواصلة جتربة طريقة جديدة لإليواء يف أسرة االستقبال املشـاركة يف ثـالث مقاطعـات
يف عام ( 3116تعميم  81ثوز/يوليا )3111
• تعزيز طاقة نظام رل اواتف  ،2787وهو اخلل ا اين املتـا للنسـاء ضـحايا العنـف
الزوجي الذي أنش يف عام  3112ويديره االحتاد الوطين للتضامن مع النساء.
استاداف مرت ع العنف:
• وضع ص باملبادئ الشمولية املوجهة
• توزيع كتيب باملعلومات املوجهة
والدرك ،ملنع املعاودة.

هيرات التعام مع مرتكا العنف

مرتكا العنف ”احملدّدين“ على مراكـز الشـرطة

استاداف ااوظفني ااعنيني:
• عــادة نشــر كتيــب ”م فحههة العنههف فههني الههزوجني و ااههوظفني“ يف طــار الــة
التعريف بالعنف ضد املرأة يف عام .3111
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استاداف ع مة ااداو :
• طال الة توعية يف عام  3111مواكبة للمطـة الثانيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة.
وهــذه اوملــة الــن تتنــاول العنــف بــل الــزوجل توســعت يف عــام  ،3117فشــملت
الزواا القسري وتشويا األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ،ويف عـام  3181مشلـت اإلسـاءة
اللفظية ومكافحة القوالب النمطية امنسانية
• تقــدمي منــة للــتفكا يف صــورة املــرأة يف وســائ اإلعــالم تقريــرا يف  31أيلول/ســبتمرب
 3111عن احترام صورة املرأة (انظر أعاله).
ن اشتراك السلطات العامـة يف منـع ومكافحـة هـذا العنـف ثثيـ يف مبـادرات أرـرى،
مث طال رئيس الوزراء ،يف  31تشرين الثاين/نوفمرب  ،3117تسمية ”قضية وطنيـة كـربى
 “3181علــى مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .وســاعدت هــذه التســمية علــى توحيــد أعمــال
 31مجعية ،وعلى تنفيذ تدابا كثاة للغاية لطوال عام .3181
 1 - 2 - 1 - 2خطة العدل الو نية الث لثة ( )2011 - 2011
أدى اتســاة ورطــورة العنــف ضــد املــرأة ا ـ اوكومــة علــى وضــع رطــة عم ـ
وطنيــة ثالثــة ( )3182-3188تتجــاوز العنــف بــل الــزوجل ،حــىت يوضــع يف االعتبــار أيضــا
الزواا القسري ،وتعدد الزوجـات ،وتشـويا األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ،والعنـف القـائم علـى
نــوة امــنس وامنســاين يف العم ـ  ،واالغتصــاب ،واالعتــداء امنســاين ،وكــذل اللجــوء
الدعارة.
وتدور رطة العم حول ثالث أولويـات :اايـة ضـحايا العنـف وأطفـاون الكشـف
عن العنف وتفادي املعاودة مساءلة وتعبرة ا تمع قاطبة.
 1 - 2 - 1 - 2وضههع اسههتراتيجية جدبههدة حلد بههة ااههرأة م ه العنههف وم فحههة االر ه
ف لبشر
يف مناســبة منــة  21تشــرين الثــاين/نوفمرب  3183املشــتركة بــل الــوزارات ،جــرى
وضع استراتيجية شاملة دف  :حتسل املعرفة ومنـع العنـف مـن رـالل التوعيـة والتعلـيم
وحتسل االستقبال األول وتعزيـ ز اايـة املـرأة والتعامـ مـع املعتـدين ومنـع املعـاودة و رشـاد
الضحايا ومكافحة الزواا القسري وتعدد الزوجات.
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• حتســل املعــارف :قــرر ملــس الــوزراء يف  2كــانون الثاين/ينــاير  3182نشــاء عمليــة
مشتركة بل الوزارات وماية املرأة مـن العنـف ومكافحـة االجتـار بالبشـر .وتسـتهدي
هذه العملية بنجا مرصـد العنـف الـذي أنشـأه ا لـس العـام لسـل  -سـان  -دوين،
لكي تكتسب بعدا وطنيا وأساسا تشغيليا.
وتضطلع هذه العملية املشتركة بل الوزارات مبهمة املرصد الـوطين للعنـف ضـد املـرأة
لفهــم هــذه الظــاهرة علــى ــو أفضـ  .وســيغذيى هــذا املرصــد بالدراســة االستقصــائية الكــربى
للعنــف والعالقــات بــل امنســل ( )VIRAGEا ــراة بــدعم مــن الــوزارة ،وبــدعوات تقــدمي
مشاريع الصـادرة عـن الوكالـة الوطنيـة للبحـث ،والـن ستضـع يف االعتبـار مسـألة العنـف ضـد
املرأة (انظر أعاله) .وسيساعد صال األدوات اإلحصائية لـوزارا الدارليـة والعـدل أيضـا يف
اوصول على أرقام مفيدة يف هذا الشأن.
وتضطلع هذه العملية أيضا بـدور يف التنشـيل والتقيـيم والـربل بـل السياسـات احملليـة
ملكافحة العنف .ومن أج التقـدم يف موضـوة املنـع واايـة النسـاء مـن العنـف ،تتـزود فرنسـا
بفض هذه العمليـة بالوسـائ الالزمـة لتحديـد املمارسـات السـليمة وتعميمهـا بشـك أسـرة،
وتوفا التدريب للموظفل ،وحتسل هيكلة التعاون بل قوات األمـن والنيابـة العامـة ورـدمات
الرعاية يف البلدات ،وخباصة يف املقاطعات.
• حصـــول النســـاء ضـــحايا العنـــف علـــى مـــأوى أ علـــى مســـكن ،بالنســـبة الـــالا
ال يســتطعن أو يرفضــن البقــاء يف املــ ل .ويــنص قــانون  7ثوز/يوليــا  ،3181مــن
رالل اتفاقات بـل الدولـة واملـا ل ،علـى احتجـاز عـدد معـل مـن املسـاكن يف كـ
مقاطعــة لاشــماص املســتفيدين مــن أمــر اايــة ،وعلــى نطــا أوســع للنســاء ضــحايا
العنف .وقد تلقوى اوكام تعليمات لتطوير هذه اآلليات.
• يف عــام  3182مت ثوي ـ  72مكانــا لالســتقبال النــهاري للنســاء ضــحايا العنــف يف
 17مقاطعــة .وعــالوة علــى عل ـ تعهــدت اوكومــة باحتجــاز مــا يقــرب مــن ثلــث
الـ  1 111مكان جديد لإليواء العاج  ،الن ستنشأ على مدى مخسـة أعـوام ،للنسـاء
ضحايا العنف .ومن هنا وحىت عام  ،3182سيجري النظـر يف  8 611حـال جديـدا
لإليــواء العاج ـ لصصــة وموائمــة للنســاء ضــحايا العنــف .ويف طــار رطــة مكافحــة
الفقــر وحتقيــق اإلدمــاا االجتمــاعي ،أطلقــت دعــوة لتقــدمي مشــاريع مبتكــرة تأرــذ يف
حســبا ا مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .وأرــاا جــرى يف نيســان/أبري  3182توزيــع
اتفا اوعجي علـى اوكـام يكفـ للنسـاء ضـحايا العنـف معاملـة مميـزة يف االسـتقبال
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العاج من جانب الدائرة املتكاملة لالسـتقبال والتوجيـا .ويسـاعد هـذا االتفـا علـى
تنظيم االتسا واالستمرارية يف استقبال النساء ضحايا العنف.
• تــدريب املــوظفل علــى رعايــة النســاء ضــحايا العنــف وهــذا البعــد الــذي ُأ ـ زمنــا
طــويال ستضــعا يف االعتبــار منــذ اآلن العمليــة املشــتركة بــل الــوزارات ومايــة املــرأة
ومكافحــة االجتــار بالبشــر ،الــن ســتع ّد رطــة شــاملة للتــدريب يف مســألة العنــف ضــد
املرأة .وميكـن أن يرتكـز هـذا التـدبا علـى أحكـام مشـروة قـانون املسـاواة بـل املـرأة
والرج  ،الن تنص على اإللزام بإدراا التدريب يف مسألة العنـف ضـد املـرأة وعواقبـا
يف مناه التدريب األوّل والتـدريب املسـتمر للمـوظفل املنـوط ـم منـع هـذا العنـف
واكتشـــافا .واملوظفـــون املعنيـــون هـــم :األطبـــاء ،واملوظفـــون الطبيـــون واملســـاعدون
الطبيـــون ،واألرصـــائيون االجتمـــاعيون ،وجلســـاء األطفـــال ،والقضـــاة ،واحملـــامون،
وموظفو التعليم والتربية يف وزارة التعليم الوطين ،وموظفو األحـوال املدنيـة ،وموظفـو
األنشــطة الرياضــية والثقافيــة والترفيهيــة ،وأفــراد الشــرطة الوطنيــة وشــرطة البلــديات
والـــدرك الـــوطين ،وموظفـــو املكتـــب الفرنســـي ومايـــة الالجـــرل وعـــدميي امنســـية،
وموظفو السجون.
• تعزيز ف عالية تنفيذ أمر اوماية :راطبـت وزيـرة العـدل ووزيـرة حقـو املـرأة املفتشـية
العامة للشؤون االجتماعيـة واملفتشـية العامـة للـدوائر القضـائية بشـأن عمليـة مشـتركة
تتعلق بشروط تطبيق أمر اوماية .وجرى تناول نتائ هذه العملية من جديد يف طـار
مشروة قانون املساواة بل املرأة والرج الذي ري النظر فيا يف الربملان.
وتدور اخلطة الرابعة املشتركة بـل الـوزارات ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة حـول
ثــالث أولويــات (انظــر أعــاله) .والتــدابا امديــدة املنصــوص عليهــا يف اخلطــة املشــتركة بــل
الــوزارات للفتــرة  3186-3181ملنــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة متاحــة يف املوقــع التــال:
(.)http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf
 2 - 1 - 3الشراكات و دارة سياسة مكافحة العنف ضد املرأة
تتو وزارة حقو املرأة تنسيق اإلجراءات املتمذة ملنع ومكافحة العنـف ضـد املـرأة،
وتوجيا رطـة العمـ الوطنيـة املشـتركة بـل الـوزارات ملنـع ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة .ويف
تنفيذ هـذه اخلطـة تسـتند الدولـة شـبكات مـن اممعيـات املمولـة مـن األمـوال العامـة علـى
الصعيدين الوطين واحمللي.
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وعمـــال علـــى حتســـل االســـتقبال األول للنســـاء ضـــحايا العنـــف ،وفقـــا لاللتزامـــات
التعاهدية الن عقد ا فرنسا على الصعيد الدول (اتفاقية سطنبول) ويف أعقـاب دراسـة أجر ـا
األمانـة العامـة لتحـديث اإلدارة يف عار/مـارس  ،3182سـيجري العمـ تـدر يا ،اعتبـارا مـن
 8كــانون الثاين/ينــاير  ،3181علــى ختصــيص رقــم هــاتف إلحالــة النســاء ضــحايا العنــف
االستقبال والتوجيا .وسيكون هذا الرقم با ان ومتاحا طوال األسبوة.
وستواكب طال هذا الرقم الة للتوعية.
وساتكز نظام اواتف هذا على رل اواتف الدائم ” “27-87الـذي يـديره االحتـاد
الـــوطين للتضـــامن مـــع النســـاء .وســـيقوم هـــذا االحتـــاد بتجميـــع األرقـــام األرـــرى املوجـــودة
واممعيات الشريكة املعنية .ووذا الغرض:
 سيربم بروتوكول شراكة بل الدولة واممعيات املعنية حيـدد املمطـل التشـغيلي للـرقمامديد
 سيكون هذا الرقم مانيا للهواتف الثابتة واملنقولة ،وسيكف عـدم الكشـف عـن هويـةالطالبة
 ستنشأ قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات الشريكة.وستنشأ ردمة جديدة على اإلنترنت للرد على ك األسـرلة سـتكون مكملـة لتشـغي
هــذا الــرقم .وســيجري حتــديث و ثــراء هــذه اخلدمــة بالعم ـ املشــترك لــوزارة حقــو املــرأة
واممعيات.
وميكن وذا الرقم الوطين أن يسـتند ،علـى الصـعيد الـوطين ،الـنظم القائمـة ،بإحالـة
األرقام املوجودة رقم وحيـد .ويف طـار االتفـا مـع األطـراف الفاعلـة احملليـة ،يـتعل علـى
اواكم أن يكف التنسيق اميد مع النظام الوطين ،وكذل مع أرقـام الطـوارئ ومـع اخلـدمات
املتكاملة لالستقبال والتوجيا ،للتعام مـع طلبـات اإليـواء العاجـ واإلسـكان ،باالشـتراك مـع
اممعيات املتمصصة.
ن النساء ،وخباصة قليالت املنعـة ،ال يكـ ّن دومـا علـى علـم حبقـوقهن .ومهمـة شـبكة
مراكز اإلعالم املعنية حبقو املرأة واألسـرة ،هـي واملركـز الـوطين لإلعـالم املعـين حبقـو املـرأة
واألســرة ،تزويــد النســاء باملعلومــات القانونيــة الالزمــة .وبــذل تتــيح مراكــز اإلعــالم مانــا
معلومات عات طابع قانوين ومهين واقتصادي واجتماعي وأسري.
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وقــد ورد فيمــا ســلف أن العمليــة املشــتركة بــل الــوزارات ومايــة املــرأة مــن العنــف
ومكافحة االجتار بالبشر ،الن أنشرت يف كانون الثاين/ينـاير املاضـي ،تعمـ مـع ممـ اويرـات
وامماعـــات واممعيـــات املعنيـــة .ومنـــوط ـــذه العمليـــة تعبرـــة مجيـــع اإلدارات ،يف أراضـــي
اممهورية قاطبة ،ملكافحة العنف ضـد املـرأة واالجتـار بالبشـر .وتتـألف هـذه العمليـة مـن سـتة
رــرباء عوي رلفيــات تكميليــة تــل مــن لتلــف الــوزارات املعنيــة .والعمليــة ملحقــة بــوزارة
حقو املرأة ،ومنوط ا ما يلي:
• مجع ونشر اإلحصاءات املوحدة والدراسات املتعلقـة بالنسـاء ضـحايا العنـف :سـتدعم
العملية جتديد الدراسة االستقصائية الوطنيـة للعنـف ضـد املـرأة (الدراسـة االستقصـائية
للعنــف والعالقــات بــل امنســل ( ،))VIRAGEوســتعقد اتفاقــات تعــاون مــع املرصــد
الوطين للجرمية والتعام امنائي واملعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االستقصائية
• تنظيم التنشيل احمللي لسياسة ااية النساء ضحايا العنف ونشر املبتكرات
• حتديد كراسة شروط رطة التدريب الشاملة لعدة قطاعات واملشـتركة بـل الـوزارات
يف مسالة العنف ضد املرأة ،وعل لضمان تدريب أفض للموظفل
• تعزيز ااية ضحايا االجتار :ستنقح العملية رطة العم الن وضـعت يف عـام ،3188
وسـتعب ممـ دارات الدولــة .وسـتو عنايــة راصــة آلثــار هـذه امرميــة فيمــا يتعلــق
باوق يف اإلقامة.
 1 - 1 - 3تدابا مشروة القانون
املرأة:

ينص مشروة قانون املساواة بل املرأة والرج على عدة تـدابا ملكافحـة العنـف ضـد

املادة  1حتسّن نظام أمر اوماية الذي قرره القانون رقم  ،267-3181املؤر  7ثوز/يوليا  3181واملتعلق بالعنف
ضد املرأة بصفة راصة والعنف بل الزوجل وأثره على األطفال.
املادة  7تدعو
الزوجل.

وضع حد ،ال يف اواالت االستثنائية ،للجوء

جراء الوساطة امنائية يف حاالت العنف بل

املادة  81تعمم يف اإلقليم بكاملا ليات اوماية عن بعد املتاحة لضحايا العنف الزوجي.
املادة  88تعدّل قانون اإلجراءات امنائية والقانون امنائي لتأكيد مبدأ طرد الزوا املعتدي من م ل الزوجية،
وما يصاحب عل من بقاء الضحية يف امل ل ،ال يف حاالت راصة.
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املادة  83حتبّذ بقاء ضحايا العنف الزوجي يف امل ل
املادة  82حتسّن تطبيق جرمية العنف النفسي بل الزوجل.
املادة  81تضع يف االعتبار العنف ضد املرأة يف سياسة الوقاية من اإلعاقة.
املادة  81تعفى ضحايا العنف الزوجي وضحايا االجتار بالبشر من الضرائب ورسوم الدمغة املتعلقة باإلقامة.
املــادة  86تــدرا مكانيــة أن يطلــب املــدعي العــام للجمهوريــة مرتكــب امرميــة أن ينمــرط علــى حســابا يف دورة
تدريبية يف مسالة منع ومكافحة العنف امنساين .وتتيح املادة هذه اإلمكانية عا ا لسلطة اوكم باإلدانة أو لقاضي تنفيـذ
األحكام بالنسبة الشمص املدان ،مبا يف عل يف طار العقوبة اإلضافية.
 1 - 1 - 3منع ومكافحة التحرش امنسي
التوصية (الفقرة  :) 11تدعو اللجنة فرنا إ تنقي تعربف التحرش ااناال
استُعرضت حالة ضحايا التحرش امنسي مرتل .وكانـت املـرة األو بصـدور قـانون
 7ثوز/يوليــا  3181املتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة بصــفة راصــة ،الــذي ع ـدّل جتــرمي الــبال
الكاعب .فالشمص الذي يقع ضحية للعنف امنسـي ويبلـع عـن هـذا العنـف وتُـرفض شـكواه
ميكن أن يتهم بالبال الكـاعب .ويلـزم أن يؤرـذ بطـالن األفعـال املبلـع عنـها يف االعتبـار عنـد
اوكــم يف التحــرش بالتربئــة ،أو ردّ الــدعوى ،أو اإلفــراا .أمــا اآلن فإنــا ال يلــزم أرــذ بطــالن
األفعال املبلع عنها يف االعتبار ال عا رلص اوكم أن األفعـال غـا مؤكـدة أو أ ـا ليسـت
من صنع الشمص املتهم بالتحرش (انظر املادة  81-336من القانون امنائي املعدل).
أ عُـ ـدّلت حالـــة ضـــحايا التحـــرش امنســـي بالقـــانون رقـــم  711-3183املـــؤر
 6ب/أغسطس  ،3183الذي أتى بتعريف جديد أد ّ للتحـرش امنسـي يف القـانون امنـائي
وقــانون العم ـ والنظــام األساســي للمدمــة املدنيــة ،مشــفوعا بعقوبــات أشــد ،وفقــا للقــانون
األورول .وبــذل يطــابق هــذا القــانون بــل األحكــام التشــريعية املتعلقــة بــالتحرش امنســي،
ويوسع نطا اوماية من التمييز ،ويعزز االلتزام بـاملنع الـذي يقـع أساسـا علـى عـاتق صـاحب
العمـ وقــوانل اممعيــات .ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب  ،3183أطلقــت الــة توعيــة حكوميــة
بشأن مشكلة التحرش امنسي.
وواكــب هــذه اوملــة نشــاء موقــع إلعــالم عامــة اممهــور:
 ،sexuel.gouv.fr/يوفر ك املعلومات املفيدة للضحايا.

http://stop-harcelement-

وأٌُُدرجت مكافحة التحرش امنسي يف بروتوكول االتفا املتعلق باملسـاواة بـل املـرأة
والرج يف اخلدمة املدنية ،املربم يف  1عار/مارس .3182
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وعلى هذا األساس سيذكور تعميم مشـترك بـل وزيـرة اخلدمـة املدنيـة ووزيـرة حقـو
املراة باألحكام امديدة املتعلقة جبرمية التحرش امنسي الـواردة يف القـانون امنـائي ،وأثرهـا يف
اموانب الثالثة للمدمة املدنية ،وهي االلتزامات باملنع واملشورة واوماية الـن تقـع علـى عـاتق
أصحاب األعمال يف القطاة العام.
ويتعل على أصحاب األعمال يف القطاة العام توفا تدريبات معينة تساعد على فهـم
ومنع ومعامة التحرش امنسي والعاطفي بشك أفض  .وعلى ك من يلتحق باخلدمـة املدنيـة
اوصــول علــى تــدريب يف هــذه املشــاك  .وسيتضــمن هــذا التــدريب توعيــة بأشــكال العنــف
التفصيلية ضد املرأة ،وباملوارد الن ميكن أن تتا للنساء ضحايا هذا العنف.

 6 - 3منع ومكافحة االجتار بالبشر واستغالل دعارة الغا (املادة )6
التوصههية (الفقههرة ” :)11حتههث اللجنههة الدولههة الطههرف علههى اخت ه ش مجيههع التههداف اان سههبة
ا فحة مجيع أ ك االر ف لنا ء واسهتتذك فته ء ااهرأة .وحتهث اللجنهة الدولهة الطهرف
على لف لة تلقال الناه ء والفتيه ت الهذت بتعرضه لذره ماه ندة ل فيهة ف خته ش مجلهة مه
التداف ومنا تداف مح بة الشاو وا ،م ج االجتده عال .وحتهث اللج نهة الدولهة الطهرف
يف ه ا الصههد علههى القيه ل فشه ل منههاجال جبدههع وحتليههل في نه ت مصههنفة حاههب الا ه
واألصههل االجتده عال وشلههىل لصههقل البتهها حله الت االره ومه بتصههل هبه مه ار ه ت
وحىت بتاىن حتدبد األسب اا بة لتلىل الظ رة وصوغ وتنفي سي س ت تتصهدل اه ا
األسب  .ول ف لة عد ل تعرض النا ء واأل ف ك ااتّجر هبه وايفته جني إ احلد بهة الدوليهة
للطر توصال اللجنة فين تقول الدولهة الطهرف فرعه ة النظهر يف وجهو تقهدوا ه ول
حههىت بتد نههوا م ه احلصههوك علههى تص ه ب لإلق مههة .وتههدعو اللجنههة الدولههة الطههرف إ
االضهههطذ فد اسهههة ه ه ملة عه ه األثهههر ااترتهههب يف جمه ه ك البته ه ء علهههى القه ه نون ااه ه
 12آشا /م س  2001ااتعلع ف ألم الداخلال مب يف شلىل حظر ا،غواء الالع“.
 8 - 6 - 3عادة تأكيد موقف فرنسا القائم على اإللغاء
تقـوم السياسـة الفرنسـية يف مســألة الـدعارة علـى نظـام لإللغــاء تـدان فيـا القــوادة ،أي
استغالل دعارة الغا ولو برضاه .ن نشاط الدعارة يف حد عاتا ارتيـاري .واملظـاهر الواضـحة
وذا النشاط يف الطريق العام هي الن ميكن أن تالحق.
وعمال بوجا رـاص علـى صـال النظـام القـانوين املتعلـق بالـدعارة ،أنشـأت اممعيـة
الوطنيـــــة يف ثوز/يوليـــــا  3181هيرـــــة معلومـــــات ترأســـــها الســـــيدة دانييـــــ بوســـــكيا
(اوــزب االشــتراكي) .ويف نيســان/أبري  3188نُشــر التقريــر املعنــون ”الههدع ة احل جههة إ
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حتدل ااا ولية :الت لص م أسطو ة أقهدل مانهة يف العه ع“ .وقـد اشـترك يف توقيـع مشـروة
قرار يؤكد من جديد موقف فرنسا القـائم علـى اإللغـاء روسـاء مجيـع ا موعـات السياسـية يف
اممعيــة الوطني ـة ،قب ـ أن يعتمــد باإلمجــاة يف تصــويت جــرى يف  6كــانون األول/ديســمرب
 .3188ويؤكد القرار من جديد هدف املوقف الفرنسي ،وهو بناء متمع رال مـن الـدعارة،
ويرى أنا ”يف ضوء اإلكراه الذي يكون غالبا السبب يف ممارسة الدعارة ،والعنف املالزم وـذا
النشــاط ،ومــا ينــت عنــا مــن أضــرار بدنيــة ونفســية ،فــإن الــدعارة لــن تقــارن أبــدا بــأي نشــاط
مهــين“ .ويــذهب القــرار أيضــا أن ”مــن املهــم أن تتضــمن السياســات العامــة بــدائ مقنعــة
للدعارة ،وأن تكف اوقو األساسية ملن ميارسون الدعارة“.
ويف أعقــاب عم ـ قادتــا مفوضــية حقــو املــرأة يف اممعيــة الوطنيــة ،دعمــت وزارة
ح قو املـرأة بقـوة مشـروة قـانون مكافحـة نظـام الـدعارة ،الـذي اعتمـد يف القـراءة األو يف
اممعية الوطنية يف  1كانون األول/ديسمرب .3182
ا،حص ءات
يناط باملكتب املركزي لقمـع االجتـار بالبشـر امللحـق بـوزارة الدارليـة حصـر البيانـات
املتعلقة باالجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل امنسـي علـى وجـا التحديـد .ويف عـام  3188مت
التعرف على  817ضحية فرنسية يف جراءات قضائية اختـذت يف مسـألة القـوادة و/أو االجتـار
بالبشر ألغراض االستغالل امنسي ،و  617ضحية من جنسيات لتلفة.
وليس هناك حصـاء رمسـي ملمارسـي الـدعارة ،والبيانـات املتاحـة تـأا مـا مـن مراكـز
الشـــرطة ،وتســـتند أساســـا اســـتجوابات تتعلـــق بـــاإلغواء ،أو مـــن املشـــغلل امليـــدانيل
كاممعيات .وتشا أرقام  3181الن قدمها املكتب املركـزي لقمـع االجتـار بالبشـر أن يف
فرنسا ما يتراو بل  31 111و  11 111ممارس للدعارة 11 ،يف املائة منهم من النساء.
وملعامة عدم وجود حصاءات رمسية تتعلق أساسا بضـحايا االجتـار ،ستسـتحدث أداة
حصائية يف طار اخلطة األو املشتركة بل الوزارات ملكافحة االجتار بالبشر.
ولزيادة الفهم موّلت الوزارة دراسة عن دعارة الطلبة.
 3 - 6 - 3مكافحة االجتار بالبشر ودعم الضحايا
تقــرر يف عــام  ،3181يف مناســبة ”القضــية الوطنيــة الكــربى“ املكرســة للعنــف ضــد
املـرأة ،التوسـع يف مكافحـة العنــف ضـد املـرأة لتشـم مجيــع أشـكالا .وللمـرة األو  ،يف طــار
اخلطة املشتركة بل الـوزارات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة ،أصـبح يشـار مكافحـة الـدعارة
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واالجتار بالبشر ألغراض االستغالل امنسي .وبذل أصبحت الـدعارة توصـف بوضـو بأ ـا
عنـف ضــد املــرأة ،ممـا ســاعد علــى حتقيـق تقــدم يف املنــع واملكافحـة ،وأيضــا يف رعايــة وتوجيــا
الضحايا .وثثو عل أيضا يف نشاء العملية املشتركة بل الـوزارات ومايـة املـرأة مـن العنـف،
الن هي لتصة أيضا مبكافحة االجتار بالبشر.
ومن رالل هذه العملية عمدت فرنسا ،وفقا اللتزاما ا الدوليـة (اتفاقيـة وارسـو)،
نشاء هيك للتنسيق الوطين ملكافحة االجتار بالبشر.
ويــذكور تعمــيم وزيــر الدارليــة اخلــاص بــالتجنس مبــا لضــحايا االجتــار مــن حقــو
يف اإلقامة.
وعلى أساس قانون  1ب/أغسـطس  3183الـذي يتضـمن أحكامـا متعـددة للتعـدي
يف مال العدالة (قانون استقبال و دمـاا املهـاجرات) ،حتوّلـت اوكومـة عـن التوجيـا األورول
املؤر  1نيسـان/أبري  3188بشـأن مكافحـة االجتـار بالبشـر ،واقترحـت التوسـع يف شـروط
توصيف جرمية االجتار بالبشر.
ويف كانون الثاين/يناير  ،3181سـتُقتر رطـة شـاملة ملكافحـة االجتـار بالبشـر لـدعم
جراءات القمع والتعاون الدول ،وكـذل لتـدريب أفـراد الشـرطة علـى هـذه امرميـة مبـا يـوفر
حقوقا للضحايا.
1-2- 1-2
االر ف لبشر

ههع ”م فحههههههه ة الههدع ة“ يف اخلطههة ااشههترلة فههني الههوزا ات ا فحههة

ثوـــول الســـلطات العامـــة جـــراءات وقايـــة وتوجيـــا ممارســـي الـــدعارة الـــن تقـــوم ـــا
اممعيــات املتمصصــة .وبلغــت االعتمــادات املفتوحــة يف عــام  3182للتــدابا املتمــذة لصــا
ممارسي الدعارة أو املعرضل للمطر  8 188 112يورو ،أي بزيادة أكثر من  1يف املائة عـن
عام  . 3183ويف سيا ميزانوي مقيـد ،فـإن هـذه الزيـادة النسـبية تتـرجم رغبـة وزارة حقـو
املــرأة يف مســاندة تــدابا منــع ومكافحــة ظــاهرة الــدعارة .وبالنســبة عــام  ،3181تص ـ
االعتمادات املقدرة  3،1من ماليل اليورو ،أي بزيادة  32يف املائة منذ عام .3183
فإعا نظرنا استمدام االعتمادات على الصـعيد الالمركـزي و املعلومـات ا معـة
الواردة من األفرقة اإلقليمية يف عام  ،3183فسنجد ما يلي:
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•  7مناطق مجاال هي الن تم كـثاا بظـاهرة الـدعارة :ألـزاس ،أكيـتل ،غواديلـوب،
ي دو فرانس ،النغدوك ،روسّيّون ،ميدي  -باينيا /نـور بـا دو كاليـا ،بروفـانس -
ألب  -كوت دازور (باكا) ،رون  -ألب.
• أربع مناطق تعب أكثـر مـن  67يف املائـة مـن االعتمـادات :يـ دو فـرانس (11،3
يف املائة) ،رون  -ألب ( 88،27يف املائة) ،بروفانس  -ألب  -كـوت دازور (باكـا)
( 1،12يف املائة) ،النغدوك  -روسّيّون ( 1،13يف املائـة) .وتغطـي التـدابا املدعومـة
 1ماالت :توجيا ممارسـي الـدعارة ( 31يف املائـة)  ،وتوعيـة عامـة اممهـور ( 31يف
املائـــة) ،وتوعية/تـــدريب املـــوظفل ( 26يف املائـــة) ،وأحباث/دراســـات عـــن ظـــاهرة
الدعارة ( 1يف املائة).
2-2- 1-2

ع بة ال ح ب األجنبي ت

تنص املادة الم  8-286-من قانون درول األجانب فرنسا و قامتهم فيهـا وحـق
اللجوء على لية وماية ضحايا االجتار بالبشر (من النسـاء غالبـا) ،الـذين مينحـون بطاقـة قامـة
مؤقتة عندما يضعون أنفسهم حتت ااية القـانون ،ويكشـفون للسـلطات عـن املمارسـات الـن
يتعرضون وا وعن مرتكبيها.
وقــد أتاحــت هــذه اآلليــة  ،الــن بــدأت تعم ـ اعتبــارا مــن عــام  ،3111صــدار 37
تصــرحيا يف عــام  ،3111و  813يف عــام  ،3117و  861يف عــام  ،3181و  821يف عــام
 ،3188و  872يف عــام  ،3183يف ازديــاد واضــح .وثــنح دوائــر املقاطعــات أيضــا ضــحايا
االجتار الذين ال يستوفون الشروط القانونية تصـاريح قامـة اسـتنادا املـادة الم 81-282-
من قانون درول األجانب فرنسا و قامتهم فيها وحق اللجوء املتعلقة بالتصريح االسـتثنائي
باإلقامة ،وبذل تراعى االعتبارات اإلنسانية أو البواعث االسـتثنائية الـن تـدل عليهـا اوـاالت
الفردية وؤالء الضحايا.
وحتتاا هذه اآللية فترة جتريـب طويلـة حـىت تقـيم تقييمـا صـحيحا .ومـن هنـا فـإن
املمارســة لفتــرة مخســة أعــوام تبــدو هــي اوــد األدىن لتقيــيم أثــر هــذه الترســانة القانونيــة علــى
ممارسات االجتار.
ويف أعقــاب املبــادرة الــن اختــذ ا مجعيــة التوجيــا وأمــاكن االســتقبال والتــأثا  -نــيس
بإنشــاء شــبكة لالســتقبال املــؤمّن تســاعد علــى يــواء وتوجيــا الشــابات مــن ضــحايا شــبكات
القوادة واالجتار اإلجرامية ،أصبحت هذه الشـبكة دائمـة ومعـززة ،وحتولـت اآلليـة الوطنيـة
لالستقبال املؤمّن .وحتص هذه اآللية من الدولة على اعتراف تنظيمي ودعم مال ،والواقـع أن
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مرســوم  82أيلول/ســبتمرب  3112يــنص علــى أنــا ”عنــدما يتطلــب أمــن األجــنا تغــيا حم ـ
قامتا ،فإنـا ميكـن توجيهـا اآلليـة الوطنيـة السـتقبال ضـحايا االجتـار بالبشـر والقـوادة ،الـن
أنشــرت باالتفــا بــل الــوزير املســؤول عــن العم ـ االجتمــاعي واممعيــة الــن تتــو تنســيق
هذه اآللية“.
جــا اوكــام واملــديرين العــامل للشــرطة والــدرك الــوطين
ويضــاف عل ـ أنــا و ّ
تعميم من وزارة اوجـرة واإلدمـاا واوويـة الوطنيـة والتنميـة التضـامنية مـؤر  1شـباط/فرباير
 ،3117بشأن شروط التصريح باإلقامة لاجانب ضحايا االجتار بالبشـر أو القـوادة املتعـاونل
مع السلطات القضائية ،يدعوهم التقارب مع اآللية الوطنية لالستقبال املؤمّن.
وتعفــي املــادة  81مــن مشــروة قــانون املســاواة بــل امل ـرأة والرج ـ ضــحايا العنــف
الزوجي وضحايا االجتار بالبشر من الضرائب ورسوم الدمغة املتعلقة باإلقامة.
 2 - 6 - 3تقييم ثار حظر اإلغواء السلا على ممارسي الدعارة
قــدمت املفتشــية العامــة للشــؤون االجتماعيــة يف كــانون األول/ديســمرب 3183
وزيرة حقو املـرأة تقريـرا عـن امل مـاطر الصـحية املرتبطـة بالـدعارة .ويـذكور التقريـر بـأن هـذا
املصـــطلح يشـــم حقـــائق لتلفـــة متناقضـــة تـــتغا باســـتمرار ،وتـــدل بالتـــال علـــى مشـــاك
واحتياجــات متفاوتــة مــن حيــث الصــحة .ويف طــار املنــع واملتابعــة الطبيــة والعنايــة مبمارســي
الدعارة ،يدعو التقرير االعتراف اوقيقي حبقوقهم وتفعيلها.
ويالحت التقرير أ ية اوعا تدر اممعيات لدى ممارسي الدعارة يف الشارة ،القـائم
على حماوالت ”التوجا “ و ”اود األدىن من االسـتقبال“ ،مؤكـدا ضـرورة التوسـع يف هـذه
األنشــطة وتــدعيمها .ونظــرا صــعوبة منــع مجيــع أشــكال الــدعارة ،الــن حيتــاا بعضــها األقـ
اد وسائ مناسبة للتدر (دارليـا ،اإلنترنـت) ،فـإن املوصـي بـا اتبـاة ـ عملـي
ظه ورا
شام لعدة قطاعات ومنسق بل امهات الفاعلة :زيادة املعرفة مبمتلف أشكال الـدعارة وضـع
مشــاك الــدعارة يف شــىت السياســات املتبعــة يف االعتبــار بشــك أفض ـ دعــم وتطــوير النــه
الوقائي يالء اهتمام راص ألق امماها منعة .وتناول التقرير أيضا دعارة القصّر.
وعكــرت املفتشــية العامــة للشــؤون االجتماعيــة أن ”اممعيــات تــرى أن قــانون عــام
 3112الذي رّم اإلغواء السلا ،باإلضافة التشدد يف سياسات اوجـرة ،كـان مـن أثر ـا
تعــريض املمارســل يف الطريــق العــام ملزيــد مــن املمــاطر الصــحية والعنــف .وتنتقــد اممعيــات
الصــعوبات املتزايــدة يف الوصــول ممارســي الــدعارة ،وهــي الصــعوبات النامجــة أساســا عــن
عواقب قانون عام  3112لامن الدارلي ،والن حتم هذه اممعيات على البحـث ،يف حمـيل
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جغرايف أوسع ويف أماكن أكثر وعورة (كالغابات) ،عـن األشـماص الـذين يتمفوـون هربـا مـن
جرمية اإلغـواء السـلا” .وتـذكر املفتشـية العامـة للشـؤون االجتماعيـة أيضـا أن جتـرمي اإلغـواء
السلا يولود لدى ممارسي الدعارة “شكا بالغا يف اإلدارات ومراكز الشرطة“.
وعلى هذا األسـاس تعهـدت اوكومـة بإلغـاء جرميـة اإلغـواء السـلا .ويـنص مشـروة
قانون مكافحة نظام الدعارة ،الذي اعتمـد يف القـراءة األو يف اممعيـة الوطنيـة يف  1كـانون
األول/ديسمرب  ،3182على هذا اإللغاء.

ثالثا  -تنفيذ امزء الثاين من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة
(املادتان  2و )1
 8 - 2املساواة بل املرأة والرج يف او ياة السياسية والعامة (املدة )2
التوصية (الفقرة ” :)21حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزبز التداف الراميهة إ تاهربع
ااش لة ال ملة وااتا وبة للدهرأة يف مجيهع جوانهب احليه ة الاي سهية والع مهة ويف يةه ت
اخت ش القرا وال سيد يف اان صب العلي مب يف شلىل يف األ وس ط األل ويهة ولرئياه ت
فلدب ت وق ضهي ت .وتوصهال اللجنهة ف خته ش تهداف ف علهة لتشهجيع اازبهد مه الناه ء علهى
التقدل لشتل الوظ ئف العلي وفتطبيع تداف خ صة م قتة حاب ااقت ى وفق ألح ه ل
الفقههرة  1م ه ااه ة  1م ه االتف قيههة .وحتههث الدولههة الطههرف علههى اخت ه ش التههداف ااذئدههة
لتنفي ه ق ه نون ااا ه واة يف ا ه ك الاي سههال وغ ه ا م ه التشههربع ت شات الصههلة .وتشههجع
الدولههة الطههرف علههى لف لههة أن بع ههس متثيههل ااههرأة يف ااية ه ت الاي سههية والع مههة تنههو
الا ه ن فش ه ل ع ه ل وأن بشههدل ااا ه جرات .وتطلههب اللجنههة إ الدولههة الطههرف تقههدمي
في ن ت ومعلوم ت ع متث يل النا ء مب فيا ااا جرات يف احليه ة الاي سهية والع مهة ويف
الوس األل وال يف تقربر الدو ت ااقبل“.
 8 - 8 - 2دفع التكافؤ يف السياسة قدما
ن تســمية أول حكومــة متكافرــة بشــك دقيــق يف اممهوريــة الفرنســية يف أيار/مــايو
 3183هي شارة قوية االلتزام بالتكافؤ يف السياسـة .وعلـى أسـاس هـذا اوـدف ،شـرعت
اوكومة يف سلسلة من اإلصالحات يف نظم التصويت يف االنتمابات احمللية والوطنية.
ن الفرنسيات الالا ميـتلكن اوـق يف التصـويت وأهليـة االنتمـاب منـذ األمـر املـؤر
 38نيســان/أبري  8711مــا زلــن ممــثالت ثثــيال ناقصــا يف بعــض الوظــائف االنتمابيــة .و زاء
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هذه اوالة كرّس املشرة يف الدستور مبـدأ ”وصـول املـرأة الواليـات واملناصـب االنتمابيـة
علــى قــدم املســاواة مــع الرج ـ “ ،مبوجــب القــانون الدســتوري املــؤر  1ثوز/يوليــا 8777
(املــادة  ،2الفقــرة  .)1ودعــا املشــرة واألحــزاب والتجمعــات السياســية تنفيــذ هــذا املبــدأ
(املادة  ،1الفقـرة  3مـن الدسـتور) .وأعـاد التنقـيح الدسـتوري املـؤر  32ثوز/يوليـا 3111
تأكيد هذا املبدأ رمسيا بإدراجا يف املادة  8من الدستور.
وعلــى أســاس هــذا الســند الدســتوري صـوّت الربملــان علــى عــدة قــوانل ســاعدت علــى
حتقيق حتسل بالع يف ثثي املرأة بـل النـواب .علـى أن اوالـة ختتلـف بـارتالف نظـام التصـويت
املعمــول بــا .ففــي االنتمابــات الــن جتــري بنظــام القــوائم ،ميكــن بســهولة فــرض التكــافؤ يف
الترشـيحات ،و ال وقعــت عقوبــة عــدم تســجي القــوائم االنتمابيــة .ويف االنتمابــات الــن جتــري
بالنظام الفردي يكون مبدأ التكافؤ أق ضغطا ،ألنا ال يُفرض ال من رالل عقوبات ماليـة فيمـا
يتعلق باالنتمابات التشريعية ،أو من رالل مناوبل من امنس اآلرر يف االنتمابات اإلقليمية.
العناصر اإلحصائية
مبقتضــى تعــديالت قــانون االنتمابــات الــن أُدرلــت منــذ تنقــيح الدســتور ،فــإن مبــدأ
التناوب امللزم بل النساء والرجال يف القوائم أصبح يسـود يف معظـم االنتمابـات :االنتمابـات
يف القــرى الــن تضــم أكثــر مــن  2 111نســمة ،واالنتمابــات اإلقليميــة ،وانتمابــات ملــس
الشيو يف املقاطعات الن ينتمب فيها أكثر مـن  1مـن أعضـاء ملـس الشـيو  ،واالنتمابـات
زيادة كباة يف أعداد املرشحات وأعداد املنتمبات .ويؤدي نظـام
األوروبية .وأفضى عل
التصويت هذا يف الواقع نتائ فائقة األ ية فيما يتعلق بالتكافؤ.
وبعد انتمابات البلديات يف عار/مارس  ،3111أصـبحت النسـبة املرويـة للمنتمبـات
 11،1يف املائــة ( 23،3يف املائــة يف
يف القــرى الــن تضــم أكثــر مــن  2 111نســمة تصـ
القرى الـن تضـم أقـ مـن  2 111نسـمة) .وبلغـت النسـبة املرويـة الشـاملة لعضـوات ا ـالس
البلدية ،أيا كان حجم القرية 21 ،يف املائة يف عام  ،3111يف مقابـ  38،2يف املائـة يف عـام
 .8771وعلــى العكــس مــن علـ ال ثثـ النســاء الــالا يشــغلن منصــب العمــدة أيضــا ســوى
 82،1يف املائة يف مجيع القرى ( 81،3يف املائة يف القرى الن تضـم أقـ مـن  2 111نسـمة،
يف مقاب  7،6يف املائة يف القرى الن تضم  2 111نسمة فأكثر).
وفيما يتعلق باالنتمابات اإلقليمية ،بلغت نسـبة عضـوات ا ـالس اإلقليميـة  32،1يف
املائة من أعضاء هذه ا الس يف عام  ،8771و ن كنّ قـد أصـبحن يشـكلن  11يف املائـة منـذ
انتمابــات عــام  .3181وعــالوة علــى عل ـ فــإن تنفيــذ القــانون رقــم  831-3112املــؤر
74/121

14-57449

CEDAW/C/FRA/7-8

 28كــانون الثاين/ينــاير  3112ســاهم يف دعــم تأنــث هيرــات صــنع القــرار اإلقليميــة ،فقــد
أصبحت النسـاء يشـغلن  12يف املائـة مـن مناصـب نائـب الـرئيس يف هـذه اويرـات ،يف مقابـ
 22،2يف املائة يف عام .3111
وظلت االنتمابات اإلقليمية مبنأى عن نظام التصويت هذا ،وحيكمها نظام االنتمـاب
أن
بالنظام الفردي على أساس األغلبية ،الذي هـو أقـ مواتـاة بكـثا للتكـافؤ .وأدى علـ
نسـبة عضـوات ا ـالس العامـة ،الـن مل تــزد عـن  82،8يف املائـة بعـد انتمابـات عــام ،3111
زادت بشــك طفيــف  82،7يف املائــة بعــد االنتمابــات اإلقليميــة يف عــام  .3188ومــن
األحكام اوادفة دعم التأنث ،نص القانون رقـم  831-3112املـؤر  28كـانون الثـاين/
يناير  3112علـى وجـود منـاوبل ألعضـاء ا ـالس العامـة ،وحـتّم أن يكـون الفـائز بالعضـوية
ومناوبــا مــن جــنس لتلــف .ونــص القــانون رقــم  821-3111املــؤر  36شــباط/فرباير
 ، 3111الذي يسّر حصول النساء والرجال علـى عضـوية ا لـس العـام ،علـى أن يـتم بشـك
تلقائي حالل املنـاوب حمـ عضـو ا لـس العـام الـذي يسـتقي بسـبب تعـدد الواليـات احملليـة.
وكان حيدث مـن قبـ تبـدي العضـو بانتمابـات جديـدة ،ممـا مل يكـن يضـمن للعضـوة املناوبـة
اوصول على عضوية ا لس العام.
ويف حزيران/يونيا  ،3111انتمبت  21امرأة (أي  12،6يف املائـة) مـن بـل النـواب
الفرنسيل الــ  21يف الربملـان األورول .ويف  2حزيران/يونيـا  ،3117بلغـت نسـبة املنتمبـات
 11،1يف املائة من ممثلي فرنسا يف الربملان األورول (أي  23من .)23
ويالحــت فضــال عــن علـ ازديــاد التكــافؤ منــذ انتمابــات ملــس الشــيو األرــاة يف
حزيران/يونيا  .3188فقد ارتفعت نسبة عضوات ا لس  33،8يف املائة .و عا كـان هـذا
املعدل غا كاف ،فإنا ميث مع عل زيادة بنسبة أربعة أمثال منذ أوارر التسعينيات.
ن القانون رقم  112-3182املؤر  82أيار/مايو  3182املتعلق بانتمـاب أعضـاء
مــالس املقاطعــات وأعضــاء ا ــالس البلديــة وأعضــاء ا ــالس القرويــة ،والــذي يعـدّل امــدول
الزمين لالنتمابات (امريدة الرمسية املؤررة  81أيار/مايو  ،)3182يعيد صياغة طرائق تنظـيم
االنتمابـات البلديــة واملشــتركة بــل القــرى ويف املقاطعــات ،وسيســاعد يف حتقيــق التكــافؤ منــذ
اآلن يف معظم اممعيات احمللية.
وينص القانون بوجا راص على رفض عتبة السكان الن ري عند بلوغهـا انتمـاب
أعضاء ا الس البلديـة بنظـام القـوائم (مـن  8 111 2 111نسـمة) ،ألن نظـام التصـويت
هــذا مــدم التكــافؤ بوضــو  .وعلــى هــذا األســاس وعنــد التجديــد العــام القــادم ،ســيجري
بالتضامن انتماب اثنل من أعضاء مالس املقاطعات يف ك قلـيم بنظـام األغلبيـة يف جـولتل.
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وسيتقدم املرشحون يف توليفة متكافرة تتكون من امرأة ورج  .وعلـى غـرار املسـتويات احملليـة
األرــرى ،ســيطبق التكــافؤ مــن اآلن أيضــا علــى تكــوين اممعيــات التنفيذيــة للمقاطعــات.
وستساعد هذه اآللية امديدة على انتماب  86 111عضوة ضافية يف ا الس البلدية.
ويــتعل أيضــا حتقيــق التكــافؤ علــى مســتوى وحــدات التعــاون املشــتركة بــل القــرى:
فاملرشــحون لعضــوية ا لــس البلــدي أو ملنصــب املفــوض ا تمعــي ــب أن يــدرجوا يف قائمــة
واحــدة ،حبيــث يســاعد التصــويت علــى القيــام ،يف جولــة واحــدة وبــنفس نظــم التصــويت،
بانتماب اممعيتل اللتل ستكونان متكافرتل بعد اآلن.
ن القانون رقم  213-3182املؤر  3ب/أغسـطس  3182يعـدل نظـام انتمـاب
أعضاء ملـس الشـيو (املادتـان  3و  :)2تعتـزم اوكومـة ”دعـم التكـافؤ يف ملـس الشـيو ،
بزيادة عدد أعضاء ا لـس املنتمـبل بنظـام القائمـة“ .ومفـض القـانون العتبـة الـن ـري عنـد
بلوغهــا انتمــاب أعضــاء ملــس الشــيو بالتمثيـ النســا ،فنظــام االنتمــاب هــذا أكثــر مواتــاة
للتكــافؤ .وقــد ُعـدّلت املادتــان الم  371 -والم  371 -مــن قــانون االنتمابــات :االنتمــاب
بنظام األغلبية يتعلق باملقاطعات الـن تنتمـب عضـوا أو اثـنل مـن أعضـاء ملـس الشـيو  .أمـا
االنتماب بنظام القائمة فسيطبق على املقاطعات الـن ينتمـب فيهـا ثالثـة أو أكثـر مـن أعضـاء
ملس الشيو .
ويف موازاة شلىل ن س إصذح ت لذنت

ف لنظ ل الفر ت هتدف إ

ع الت ف

وفيمـــا يتعلـــق باالنتمابـــات التشـــريعية ،فـــإن القـــانون رقـــم  172-3111املـــؤر
 6حزيران/يونيا  ،3111الذي يشجع وصـول املـرأة الواليـات واملناصـب االنتمابيـة علـى
قدم املساواة ،ينص على عقوبات مالية من رالل استقطاة جزء من املسـاعدة الرمسيـة املقدمـة
التجمعات السياسية الن ال حتترم التكـافؤ يف الترشـيحات .وحيسـب هـذا االسـتقطاة علـى
أساس  11يف املائة من التفاوت بل املرشحات واملرشحل .واتضح من أول اسـتعراض لتنفيـذ
القانون أن ثاره كانت حمدودة .ففي انتمابات عام  ،3113مل تتقدم األحـزاب ال بــ 21،1
يف املائـــة مـــن املرشـــحات ،ومل تتعـ ـ ّد نســـبة املنتمبـــات يف اممعيـــة الوطنيـــة  83،2يف املائـــة
(يف مقاب  81،7يف املائة يف عام  ،)8772على الرغم من العقوبات املالية الن كانـت باهظـة
على بعض التجمعات.
ولتعزيز الطـابع اوفـزي ليليـة ،فـإن القـانون رقـم  831-3112املـؤر  28كـانون
الثاين/يناير  3112ارتفع مبعدل االستقطاة من املساعدة الرمسية  21يف املائة من التفـاوت
بل مرشحي امنسل .فاوزب الذي ال يقدم سوى  21يف املائة مـن النسـاء يف مقابـ  21يف
املائـــة مـــن الرجـــال تصـ ـ نســـبة االســـتقطاة بالنســـبة ليـــا  21يف املائـــة مـــن التفـــاوت
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( ،)21-21أي يستقطع  21يف املائة من قيمة أول جزء مـن املسـاعدة .وقـد طبـق هـذا املعـدل
امديد بعد انتمابـات حزيران/يونيـا  .3183وارتفـع عـدد املرشـحات املقـدمات  18،6يف
املائة ،أي بزيادة بنسبة  3،1يف املائة عن عام  ،3113وانتمبت  812امرأة ( 36،7يف املائة).
ن مشروة قانون املساوا ة بل املـرأة والرجـ يعكـس التـزام رئـيس اممهوريـة بتعزيـز
ليات التعدي املال للتمويالت املقدمة األحزاب السياسـية الـن ال حتتـرم أهـداف التكـافؤ.
وترتكـز اآلليـة املقترحـة علـى التوصـيات املتعلقــة بتجديـد اويـاة السياسـية الـذي يشـرف عليــا
السيد ليوني جوسبان.
ويعــــدل مشــ ـروة اوكومــــة املــــادة  8-7مــ ـن القــــانون رقــــم  332-11املــــؤر
 88عار/مــارس  ،8711بزيــادة االســتقطاة مــن املبلــع املمنــو للحــزب فيمــا يتعلــق بــامزء
األول منا ،يف حالة وجود تفـاوت يف عـدد املرشـحل مـن كـ جـنس يزيـد علـى  3يف املائـة:
فقــد زيــد هــذا االســتقطاة  811يف املائــة مــن التفــاوت املبلــع عنــا يف العــدد اإلمجـــال
للمرشحل .وهذا التشدد يف القواعـد املطبقـة فيمـا يتعلـق بالتكـافؤ يتطلـب حتديـد قواعـد ضـم
املرشحل الذين مل متـرهم اوـزب السياسـي .وسـتطبق هـذه األحكـام اعتبـارا مـن أول جتديـد
عام للجمعية الوطنية بعد نشر هذا القانون ،أي يف عام .3182
وفيم ا يتعلـق باالنتمابـات اإلقليميـة ،اتضـحت صـعوبة تطبيـق العقوبـة املاليـة نظـرا
عــدد املنتمــبل دون انتمــاء سياســي ،و عــدم ســداد النفقــات االنتمابيــة يف بعــض األقــاليم.
والواقـع أن هـذه االنتمابـات ظلـت مبنـأى عـن صـال حزيران/يونيـا  .3111ويف انتمابــات
عام  ،3111ومع غياب أي قيد تشريعي ،انتمب  88يف املائـة فقـل مـن النسـاء عضـوات يف
ا الس العامة.
ومن أج مساعدة عدد متزايد من النساء على درول ا ـالس العامـة تـدر يا وجتنـب
تنظيم انتمابات جزئية تتكرر كثاا جدا ،فإن القانون رقم  831-3112املـؤر  28كـانون
الثاين/يناير  3112نص على وجـود منـاوبل ألعضـاء ا ـالس العامـة ،وحـتّم أن يكـون الفـائز
بالعضــــوية ومناوبــــا مــــن جــــنس لتلــــف .ونــــص القــــانون رقــــم  821-3111املــــؤر
 36شباط/فرباير  ،3111الذي يسّر حصول النساء والرجال على عضوية ا لس العـام ،علـى
أن يــتم بشــك تلقــائي حــالل املنــاوب حم ـ عضــو ا لــس العــام الــذي يســتقي بســبب تعــدد
الواليات احمللية :وكان حيدث مـن قبـ تبـدي العضـو بانتمابـات جديـدة ،ممـا مل يكـن يضـمن
للعضوة املناوبة اوصول على عضوية ا لس العـام .ن نسـبة عضـوات ا ـالس العامـة ،الـن مل
تزد على  82،8يف املائة بعد انتمابـات عـام  ،3111قـد زادت بشـك طفيـف  82،7يف

14-57449

77/121

CEDAW/C/FRA/7-8

املائــة بعــد االنتمابــات اإلقليميــة يف عــام  .3188و ــدر بالــذكر أن نســبة النســاء يف هــذين
االنتمابل مل تزد على  38يف املائة و  32يف املائة على التوال من املرشحل املمتارين.
وحيــدد قــانون  82أيار/مــايو  3182نظامــا جديــدا النتمــاب أعضــاء ا ــالس العامــة
الذين أصبحوا اآلن يسمون أعضاء مالس املقاطعات ،وأصبحت االنتمابات اإلقليميـة تسـمى
انتمابات املقاطعات .وسيص عدد أعضاء مالس املقاطعات اثنل عن كـ قلـيم ،ويـتعل
أن تتألف ك توليفة من امـرأة ورجـ  .وسـيُنتمب األعضـاء يف كـ قلـيم بنظـام االنتمابـات
الثنائي على أساس األغلبية يف جولتل .وبـذل سيُضـمن يف عـام  3181وجـود عـدد متماثـ
من النساء والرجال يف هذه اممعيات احمللية.
واإلجــراءات األرــرى املتورــاة لــدعم التكــافؤ يف السياســة :ن قاعــدة عــدم تعـــدد
الواليات الوطنية والتنفيذية احمللية ،الن يعتزم رئـيس اممهوريـة تطبيقهـا يف موعـد أقصـاه عـام
 ،3182ستســاع د بطريقــة هيكليــة يف تعزيــز ثثيــ املــرأة علــى مجيــع مســتويات املســؤولية
االنتمابية حمليا ووطنيا.
 3 - 8 - 2تنفيذ املساواة املهنية يف اخلدمة املدنية
ن االســتفادة مــن مصــدر للبيانــات املتجانســة عــن اموانــب الثالثــة للمدمــة املدنيــة،
بفض نظام معلومات موظفي اخلدمة العامة الذي وضعا املعهد الوطين لإلحصـاء والدراسـات
االقتصـــادية ،تســـاعد علـــى اســـتعادة نتـــائ قابلـــة للمقارنـــة بشـــأن الســـمات االجتماعيـــة
والدميوغرافية م املوظفل .ن اخلدمة املدنية تتميز عن القطـاة اخلـاص مبعـدل تأنـث مرتفـع
( 61يف املائة مـن النسـاء يف مقابـ  11يف املائـة مـن العـاملل يف القطـاة اخلـاص) ،ومبتوسـل
أعلى ألعمار موظفيها ( 13عاما مقاب  11عاما يف القطاة اخلاص) ،باإلضـافة بوجـا رـاص
جزء يبلع اخلمسل وأكثر ( 37يف املائة يف مقاب  31يف املائة يف القطاة اخلاص) ،وعلـ
فيما يتعلق مبعدالت التعيل وترك اخلدمة املتباينة يف كال القطاعل.
ن مســات مــوظفي اخلدمــة املدنيــة تعــرب مــع علـ عــن بعــض اموانــب الذاتيــة حســب
ا ال .فاخلدمة املدنية يف املستشـفيات هـي امانـب األكثـر تأنثـا بوجـود النسـاء بنسـبة  22يف
املائة ،وهذه النسبة ترتفع  12يف املائة يف مؤسسات يـواء املسـنل (يف مقابـ  13يف املائـة
من النساء يف اخلدمة املدنية اوكومية و  68يف املائة يف اخلدمة املدنية اإلقليمية).
وتتميــز اخلدمــة املدنيــة اإلقليميــة عــن اخلــدمتل األرــريل بالنســبة العاليــة بوضــو
ملوظفيها البالغل من العمر  11عاما فأكثر ( 22يف املائة مـن املـوظفل يف مقابـ  32يف املائـة
يف اخلدمتل األرريل) .وعالوة على عل فإن بعـض الـنظم األساسـية تـؤثر بشـدة يف التوزيـع
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حسب نوة امنس والعمر (أفراد عسكريون يف اخلدمة املدنية اوكومية ،جليسـات أطفـال يف
اخلدمــة املدنيــة اإلقليميــة ،أعــداد أكــرب مــن الشــباب ضــمن غــا العــاملل ،خل) ،وكــذل فــإن
مــاالت التعــيل واملســارات تبــدو حامســة :عــدد أكــرب مــن النســاء يف وزارا العم ـ والتعلــيم
الـــوطين ،وعـــدد أقـ ـ يف وزارا الـــدفاة والدارليـــة عـــدد غالـــب مـــن النســـاء يف املســـارين
االجتماعي والطا االجتماعي يف اخلدمة املدنية اإلقليميـة ،ومـن مقـدمات الرعايـة واإلداريـات
يف اخلدمة املدنية يف املستشفيات.
و عا كانت النساء ما زلن أقلية يف وظائف اإلدارة العليا والوظائف اإلدارية ،فـإ ن يف
املتوســل أصــغر ســنا مــن الرجــال بشــك شــبا مطلــق .ونســبة النســاء يف الوظــائف القياديــة يف
اخلدمة املدنية أعلى منها يف القطاة اخلاص ،حيـث ال تشـك النسـاء اآلن سـوى  26يف املائـة
مــن القيــاديل ،يف مقابـ  18يف املائــة يف ممـ ا ــاالت الثالثــة للمدمــة املدنيــة .ومــن ناحيــة
أررى فإن نسبة النساء يف الوظائف اإلدارية يف اخلدمة املدنيـة أقـ نسـبيا مـن نسـبتهن يف كـ
فرة من الفرات .وتنطبق هذه اوالة على اخلدمات املدنية الثالث.
وكلمــا عــال مســتوى املســؤولية ،ق ـ و عــدد النســاء .ففــي  28كــانون األول/ديســمرب
 ،3181كان ثثي النساء ناقصا بوضـو يف وظـائف اإلدارة العليـا (الفرـة ألـف ) ،وأقـ يف
الوظائف اإلدارية يف اخلدمة املدنية اوكومية .وهـن يشـكلن ،رـارا نطـا التـدريس 12 ،يف
املائة من موظفي الفرـة ألـف ،ولكـن ال يشـكلن سـوى  26يف املائـة يف ممـ وظـائف اإلدارة
العليا (الفرة ألف ).
وضمن مـوظفي الفرـة ألـف يف الـوزارات ،فـإن هيرـات ووظـائف التفتـيش واملراقبـة
واخلربة هي األكثر تأنثا .وعلى النقيض من عل فإن النساء ال يشكلن سـوى  31يف املائـة يف
اويرات والوظائف القيادية ،و  86يف املائة فقل يف هيرات ووظـائف صـنع القـرار يف اوكومـة
وما مياثلها.
و عا كانــت اخلدمــة املدنيــة اإلقليميــة تضــم عــددا كــباا مــن النســاء يف الفرــة ألــف
( 61يف املائة) ،فإن النساء ال يشغلن سوى ثلث الوظائف القيادية واإلدارية.
ويف الوظائف اإلدارية فإن وظائف املديرين العامل ومديري األقسام الفنية هـي األقـ
تأنثا (أق من  81يف املائة من النساء) .وعلى العكس من علـ فـإن النسـاء يشـغلن أكثـر مـن
ثلث وظائف املديرين ،واملديرين املساعدين ،واملـديرين العـامل ،واملـديرين العـامل املسـاعدين
يف اإلدارات ،وهــي الوظــائف األكثــر تأنثــا .وأرــاا تشــك النســاء  21يف املائــة مــن املــديرين
اإلقليميل ،ولكن ال يشكلن سوى  31يف املائة من املوظفل األقدمل.
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ويف اخلدمــة املدنيــة يف املستشــفيات تتمتــع النســاء بأغلبيــة ســاحقة يف ا ــال اإلداري
( 18يف املائة) ،ولكـن ثثيلـهن ال يـزال ناقصـا يف اويرـات والوظـائف القياديـة ( 11يف املائـة).
وال تشــك النســاء ســوى  11يف املائــة مــن مــالك مــديري املستشــفيات ،وتق ـ نســبتهن مــع
ارتفاة السلم الوظيفي .ومن هنا فإ ن يشكلن  12يف املائة من مديري املستشفيات مـن الفرـة
العاديـــة ،و  22يف املائـــة مـــن مـــديري املستشـــفيات األقـــدمل ،و  86يف املائـــة مـــن مـــديري
املستشــفيات املعيــنل يف وظــائف فنيــة .علــى أن النسـاء وــن األغلبيــة ( 11يف املائــة) يف مــالك
مديري املرافق الصحية واالجتماعية والطبية االجتماعية .ومـع علـ فـإن هـذا االجتـاه يـنعكس
فيمـا يتعلـق مبـديري هـذه املرافـق األقـدمل ،ع ال تبلـع نسـبتهن سـوى  11يف املائـة ،و ن كـ ّن
يشكلن  68يف املائة من موظفي الفرة العادية(.)2
و زاء هـــذه اوالـــة اختـــذت جـــراءات تشـــريعية وتنظيميـــة لفـــرض احتـــرام املســـاواة
املهنية وتوطيد مبـدأ التكـافؤ يف اخلـدمات املدنيـة الـثالث .وتـنص املـادة  16مـن القـانون رقـم
 212-3183املــؤر  83عار/مــارس  3183والئحتــا التنفيذيــة املؤررــة  81نيســان/أبري
 3183يف الواقــع علــى أنــا يــتعل يف كـ ســنة تقومييــة ،اعتبــارا مــن عــام  ،3181أن تتضــمن
التعيينات يف الوظائف العليا والوظائف اإلدارية  11يف املائة على األق من ك مـن امنسـل،
و ال وُقعــت عقوبــات ماليــة .واعتبــارا مــن عــام  3182حــددت بـــ  31يف املائــة للمعيــنل مــن
امنسل يف هذه الوظائف.
وعمـــد رئـــيس الـــوزراء ،يف تعميمـــا املـــؤر  32ب/أغســـطس  ،3183تـــذكا
الوزراء بوجوب حتقيق مثالية الدولة فيما يتعلق بالتعيل يف الوظائف القياديـة والعليـا ،ودعـاهم
التطــوة بتحقيــق األهــداف احملــددة يف القــانون بشــأن التمثي ـ املتــوازن يف الوظــائف العليــا
باخلدمة املدنية يف األعوام اخلمسة القادمة.
وقد عقدت  2التزامات :االسـتعداد منـذ حزيران/يونيـا  3183ملقتضـيات قـانون
 83عار/مــارس  ،3183فيمــا يتعلــق بالتمثي ـ املتــوازن للنســاء والرجــال يف الوظــائف العليــا
بالدولــة نشــر النتــائ املتحققــة ك ـ عــام بلــو هــدف تعــيل  11يف املائــة مــن النســاء يف
الوظائف العليا بالدولة يف عام  ،3182مع تقدمي عـام واحـد بالنسـبة مـا يقتضـيا القـانون.
وللمرة األو جتري متابعة دقيقة وذه االلتزامات.
__________
( )2انظر املرفق :التقرير السنوي عن حالة اخلدمة املدنية (طبعـة ” :)3183ملـف نـوة امـنس والعمـر :اموانـب
الذاتية للمجاالت الثالثة للمدمة املدنية“.
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وجــــرى بالفعـــ قيــــاس بعــــض التطــــورات :فمــــن أيار/مــــايو  3183كــــانون
األول/ديسمرب  ،3183شكلت النساء قرابة الثلث ( )31من الـ  22موظفا املعيـنل حـديثا يف
وظــائف نائــب املــدير ،ورئــيس الــدائرة ،ومــدير املشــروة ،واخلــبا الرفيــع املســتوى يف داراتنــا
املركزيـــة ،أي بزيـــادة بنســـبة  82يف املائـــة تقريبـــا علـــى األشـــهر األربعـــة األو مـــن عـــام
.3183
وفيمــا يتعلــق بالوظــائف القياديــة ،بلغــت النســبة  31يف املائــة مــن التعيينــات الـــ 76
األو الن أجريت يف الفترة عا ا.
ويف عـــام  ، 3182تشـــا النتـــائ يف مـــال التأنـــث تســـارة ملحـــو  ،وتعتـــرب
مشجعة .وتساعد هذه النتائ على ختطي االلتزام احملدد يف القـانون لعـام  ،3182وهـو تعـيل
 31يف املائة علـى األقـ مـن النسـاء يف وظـائف اإلدارة العليـا يف الدولـة .وبالتفصـي فإنـا مـن
كانون الثاين/يناير تشرين الثاين/نوفمرب  ،3182شكلت النساء  37يف املائة مـن التعيينـات
امديدة (أي  26من  )836يف الوظائف القياديـة مبجلـس الـوزراء ،يف مقابـ  31يف املائـة يف
عام  .3183وفيما يتعلق بوظائف رئيس الدائرة ونائب املدير ومـدير املشـروة واخلـبا الرفيـع
املســتوى يف اإلدارات املركزيــة ،زادت نســبة النســاء أيضــا ،فبلغــت  21يف املائــة يف التعيينــات
امديدة ( 11من  ،)317يف مقاب  28يف املائة يف عام .3183
وهذه النتائ مل حتدث صدفة :فقد أدرجت الـوزارات يف رـرائل الطريـق اخلاصـة ـا
استراتيجيات ورطل عم لتعيل مزيد من النساء يف الوظائف العليا .ووُضـعت بـرام حمـددة
لدعم الترقي يف السلم الوظيفي للشابات الواعدات أكثر ،أو لتيسا التوجيا يف مال التنق .
وعلى الصـعيد املشـترك بـل الـوزارات ،أنشـ ممّـع مـالك داري عـال اإلمكانيـات،
تقـوده املفوضـة املعنيـة بتجديـد الوظـائف القياديـة يف الدولـة .ومنـذ أيار/مـايو  ،3182كانــت
هناك قواعد جرائية تنص على ثالثة ترشيحات ،منها مرشح مـن كـ جـنس ،ومرشـح واحـد
على األق يكون ضمن ا مّـع املشـترك بـل الـوزارات ،يف كـ تعـيل يف وظيفـة مـن وظـائف
صنع القرار يف اوكومة.
وســيطبق ”شــرط اإلدارة األكثــر تقــدما“ يف دارات الدولــة يف طــار شــبكة كبــار
املوظفل مـن أجـ املسـاواة .وسيسـاعد هـذا االجتـاه ،علـى أسـاس جـرد لـوزارة حقـو املـرأة
ووزارة اخلدمـة املدنيـة ،علـى أن توضـح يف مجيـع دارات الدولـة أفضـ املمارسـات يف مراعـاة
املساواة بل املرأة والرج يف دارة املوارد والبشرية.
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ويضاف عل أنا يف  1عار/مارس  ،3182وقـع رئـيس الـوزراء ووزيـرة صـال
الدولة والالمركزية واخلدمـة املدنيـة مـع مجيـع املنظمـات النقابيـة وممثلـي أصـحاب األعمـال يف
القطاة العام مذكرة تفاهم بشأن املساواة بل املرأة والرجـ يف اخلدمـة املدنيـة .وهـذا التفـاهم
هو أول تفاهم حيص على املوافقة امماعية للمنظمـات النقابيـة املمثلـة ـاالت اخلدمـة املدنيـة
الثالثة ،وكذل موافقة ممثلي أصحاب األعمال ويف األقاليم واملستشفيات.
وتعكس مذكرة التفاهم الرغبة يف التقدم بتصـميم صـوب املسـاواة بـل املـرأة والرجـ
يف اوياة العامة .ويتمث التحـدي يف عـادة تأكيـد مثاليـة أصـحاب األعمـال يف القطـاة العـام،
وكــذل يف جع ـ املســاواة املهنيــة أداة حقيقيــة لتحــول اخلدمــة املدنيــة يف األعــوام القادمــة.
واملتابعة الدقيقة وذه اخلطة مكفولة.
 2 - 8 - 2نشر منطق التكافؤ يف السـلطات اإلداريـة املسـتقلة ويف اويرـات االستشـارية
الرئيسية يف الدولة
مل يكـن الدسـتور يتـيح ،قبـ تعـدي عــام  ،3111فـرض تـوازن بـل امنسـل رــارا
نطا اوصول على الواليات والوظائف السياسية .ومل يكن بوسع املشـرة أن حيقـق اوصـول
املتوازن للنساء والرجال على مسؤوليات غا مسؤوليات الوظائف السياسـية االنتمابيـة ال يف
طــار غــا تقييــدي ال يغلــب اعتب ـارات امنســانية (القــانون رقــم  DC 111-3118املــؤر
 87حزيران/يونيــا  3118القــانون رقــم  DC 111-3118املــؤر  83كــانون الثاين/ينــاير
 .)3113و عن فإن األمر مل يكـن يتعلـق ال ـدف (القـانون رقـم  DC 122-3116املـؤر
 82عار/مارس  ،3116الفقرة .)81
وقد قصدت السلطة التأسيسية ،بالتعدي الـذي مت يف عـام  ،3111أن تتـيح للمشـرة
وضع قواعد تقوم على االعتبـارات امنسـانية ،وتكـون ملزمـة وليسـت رشـادية فقـل ،وعلـ
دف دعم املساواة املهنية واالجتماعية الفعالة بل الرجال والنساء.
وهــذا التطــور كــان يقصــد بــا نصــان بالتحديــد :القــانون رقــم  812-3188املــؤر
 32كــانون الثاين/ينــاير  3188واملتعلــق بالتمثيـ املتــوازن للنســاء والرجــال يف مــالس اإلدارة
والرصــد وباملســاواة املهنيــة ،والقــانون رقــم  212-3183املــؤر  83عار/مــارس 3183
واملتعلق باوصول على حيـازة العمـ وبتحسـل ظـروف عمـ املـوظفل املتعاقـدين يف اخلدمـة
املدنية ،ومبكافحة التمييز ،وبالنص على أحكام لتلفة تتعلق باخلدمة املدنية.
ومع عل فإن هذا التقدم املتحقق ـب أال حيجـب وجـود العديـد مـن مـاالت صـنع
القرار الن ال تزال موسومة بتقاسم متفاوت للغاية للسلطة بل النساء والرجال.
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ومثــال عل ـ أن النســاء يف عــام  3183مل يك ـنّ يشــكلن ســوى  33،2يف املائــة مــن
مديري الشركات املسجلة يف البورصة وأيضا يف أعقاب األلعاب األوملبية يف بـيجل انتمبـت
 88امــرأة فقــل رئيســات لالحتــادات الرياضــية (مــن بــل  )882للفتــرة  ،3183-3117أي
بنسبة  7،1يف املائة .وليست هناك سوى  1رئيسات للجامعات ،وهذا الرقم قسم علـى اثـنل
منذ االنتمابات األراة .ويف الغرف التجارية والصناعية تص نسبة النسـاء بالكـاد  83يف
املائة مـن املنتمـبل ،ولـيس هنـاك سـوى  821امـرأة مـن  8 116رجـال يف عضـوية املكاتـب
( 88،1يف املائة) .وال ترأس املرأة أي غرفة جتارية وصناعية يف فرنسا.
وبعيدا عن الساحة السياسية ،تعكف اوكومة علـى منهجـة التكـافؤ يف ”املسـؤوليات
املهنية واالجتماعية“ باملعإل املقصود يف املادة  8من الدستور.
وقد سبق أن عكور رئـيس امهوريـة يف  2عار/مـارس  3182بـأن ” التكـافؤ ـب أن
يكون ماثال يف ك مكان .والتكافؤ متحقق يف اوكومة منذ أيار/مايو  .3183وقـد وُسّـع
نطاقا فشم مجيع اويرات الن أنشأناها ( )...و ب أن يكون التكافؤ أيضـا موضـع عنايـة
السلطات العليا يف اممهورية ( .)...وسيطبق التكافؤ أيضا يف مجيع نظم االنتمابات“.
ولــذل فــإن مشــروة قــانون املســاواة بــل املــرأة والرج ـ يــنص علــى توســيع نطــا
اويرات املعنية مببدأ التكافؤ:
• بأن تدرا يف النطاقات املقررة بالفع املؤسسـات الـن مل تكـن مدرجـة فيهـا (وبصـفة
أساسية بتوسيع نطا أحكام القانون رقم  812 -3188املـؤر  32كـانون الثـاين/
يناير  3188لتشم الشركات الن يعم ا أكثر من  311موظفا ،وكذل توسـيع
نطــا أحكــام القــانون رقــم  212-3183املــؤر  83عار/مــارس  3183لتشــم
بصـــفة راصـــة املؤسســـات العامـــة الصـــناعية والتجاريـــة الـــن يعمـ ـ ـــا أقـ ـ مـــن
 311موظف)
• بتوســـيع نطـــا االلتـــزام بالتكـــافؤ أو التمثيــ املتـــوازن للنســـاء والرجـــال يف اويرـــات
األرــرى الــن ميث ـ دعــم التأنــث فيهــا حتــديا كــباا :االحتــادات الرياضــية املررصــة،
والغرف التجارية والصناعية ،والغرف الزراعية
• بالسـما للحكومـة باالسـتعانة بأحكـام املـادة  21مـن الدسـتور إلقـرار مبـدأ التكــافؤ
للســلطات اإلداريــة املســتقلة ،واويرــات االستشــارية الرئيســية التابعــة للدولــة ،ومــالس
دارة صــناديق الضــمان االجتمــاعي ،وهــي الصــندو الــوطين لتــأمل العمــال ضــد
املــرض ،والصــندو الــوطين لتــأمل العمــال ضــد الشــيمورة ومنتــا املعنيــة حبــوادث
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العم وأمراض املهنة ،ومركز توثيق املسـاعدات الضـريبية ،والوكالـة املركزيـة ويرـات
الضمان االجتماعي
• بالسـما للحكومـة باالسـتعانة بأحكـام املـادة  21مـن الدسـتور إلقـرار مبـدأ التكــافؤ
للنقابات املهنية وشركات التأمل التعاوين.
ن التطوير املقتر يف مشروة القانون يتسق مع االجتاهات املقررة بالفع للعديـد مـن
اويرات الن أصبحت متكافرة أو أنشرت بطريقة متكافرـة :ا لـس األعلـى للمسـاواة بـل املـرأة
والرج ا لس األعلـى للماليـة العامـة ا لـس الـوطين للرياضـة ا لـس الـوطين للتكنولوجيـا
الرقمية مرصد العلمانية منـة مسـتقب التقاعـد ملـس دارة املصـرف اوكـومي لالسـتثمار
اويرــة العليــا لشــفافية اويــاة العامــة ا لــس األعلــى لتقيــيم البحــث والتعلــيم العــال ا لــس
االســتراتيجي للبحــث واالبتكــار ،وكــذل مــالس دارة مؤسســات التعلــيم العــال املنصــوص
عليهــا يف القــانون املتعلــق بــالتعليم العــال والبحــث واملــؤر  33ثوز/يوليــا  3182ا لــس
األعلـى للـربام وا لــس الـوطين لتقيــيم النظـام التعليمــي ،املنصـوص عليهمــا يف قـانون برنــام
عادة بناء املدرسة املؤر  1ثوز/يوليا .3182
 1 - 8 - 2االستفادة من املمارسات السليمة للجماعات اإلقليمية
دعمــت مجاعــات قليميــة عديــد ة املســاواة بــل املــرأة والرجــ يف تنفيــذ اجتاها ـــا
السياسية .وقد انضم حوال مائة من هذه امماعـات امليثـا األورول للمسـاواة بـل املـرأة
والرج يف اوياة احمللية .وفضلت مجاعات أررى اختاع تدابا حسب اوالة.
ويف  2ثوز/يوليــا ُ 3182قــدم وزيــرة حقــو املــرأة تقيــيم للسياســات العامــة الــن
تنفذها الفرات املمتلفة من امماعات اإلقليمية .وجرى على هذا األساس برام مـذكرة تفـاهم
يف  2ثوز/يوليا  3182مع االحتادات الكربى للمنتمبل واملنتمبات والرابطة الفرنسـية لقـرى
ومناطق أوروبا ،وعل لتشجيع أعضائها على تفعي املسـاواة بـل املـرأة والرجـ يف قلـيمهم،
و رشادهم يف تنفيذ رطل أعماوم.
 1 - 8 - 2دفع التكافؤ قدما يف التعليم العال
حتقق النساء نتائ أفض  ،ومع عل فـإ ن ال يـزلن أقليـة يف مسـارات العمـ املرموقـة
والواعدة أكثر من غاها ( 21يف املائة من النساء يدرسن العلوم يف امامعـة و  32،1يف املائـة
يف مدرسة اوندسة) ،ويف املنـاه األطـول أمـدا ( 12يف املائـة مـن النسـاء يف الـدكتوراه) ويف
فرــة املدرســل البــاحثل ،فــإن ثثيلــهن نــاقص يف املــواد العلميــة ( 81يف املائــة يف الرياضــيات)
وضمن أساتذة امامعات ( 32يف املائة).
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ويف  31كــانون الثاين/ينــاير  ،3182وقعــت وزارتــا حقــو املــرأة والتعلــيم العــال
والبحث ميثاقا للمساواة مع هيرات روساء امامعـات ،ومـديري املـدارس ،وأفرقـة املهندسـل،
واملدارس العليا ،وهي اويرات الن تضم أكثر من ثالمثائة مؤسسـة تسـتقب أكثـر مـن  8،6مـن
ماليل الدارسل.
وستعدّ دروس عن املساواة و/أو امنسانية على مجيـع املسـتويات ويف كـ املسـارات،
بدءا بأمثلة للممارسات السليمة يف مؤسسات مث جامعة باريس  -ديدورو أو معهـد بـاريس
للدراســات السياســية .وهــذا مــأروع يف االعتبــار يف التوجيهــات املتعلقــة بالربمــة يف الوكالــة
الوطنيــة للبحــث للفتــرة  .3182-3182وبــدءا بعــام  ،3182ســتكون امنســانية حمــورا عا
أولوية يف برنامي ”التعلم“ و ”ا تمع املبدة“.
ويتضمن قانون  33ثوز/يوليا  3182املتعلق بـالتعليم العـال والبحـث ممـوعتل مـن
األحكــام الــن ــدف كفالــة تــوازن أفض ـ بــل النســاء والرجــال يف مــال التعلــيم العــال
والبحث .وترمي هاتـان ا موعتـان علـى التـوال التشـكي املتكـاف لـثالث هيرـات كـربى
مناط ا توجيا وتقييم التعليم العال والبحث (ا لس الـوطين للتعلـيم العـال والبحـث ا لـس
األعلى للتقييم والبحث ا لس االستراتيجي للبحث ،املنشأة حـديثا) و حتقيـق التكـافؤ يف
ا الس املركزية لبعض املؤسسات العامة للتعليم العال ،وامامعات بوجا أرص.
ن املســاواة بــل املــرأة والرج ـ عنصــر منــهجي للحــوار التعاقــدي بــل وزارة التعلــيم
العال والبحث وبل املؤسسات .ومن شـأن هـذا العنصـر شـراك املؤسسـات يف وضـع سياسـة
شاملة يف مال املساواة بل املرأة والرج  ،وأيضا ضمان متابعة وتقييم االلتزامات املعقودة.

 3 - 2املساواة بل املرأة والرج يف ثثي اوكومة على املستوى الدول (املادة )1
يف عـــــام  3182كانـــــت النســـــاء يشـــــكلن  81يف املائـــــة يف وظـــــائف الســـــفراء
 86يف املائــة
( 811مجـاال) .ويف عــام  3182وصـلت نســبة النسـاء يف وظــائف القناصـ
( 88يف املائـــة يف عــــام  .)3181وعـــالوة علــــى التــــدابا املنصـــوص عليهــــا يف قــــانون 83
عار/مارس  3183املشار ليا فيمـا سـبق بشـأن التعيينـات امديـدة يف وظـائف اإلدارة العليـا،
فقد اختذت تدابا هيكلية أررى لدعم املساواة يف سياسة دارة املوارد البشرية.
ومن هنا فإن رريطـة الطـر الـن وضـعتها وزارة اخلارجيـة يف طـار اللجنـة املشـتركة
بل الوزارات وقو املرأة واملساواة املهنية بل املرأة والرج تنص على التدابا التالية:
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هتيةة فيةة مواتية لزب ة جمدوعة النا ء اا ذت لشتل وظ ئف يف ا ،ا ة العلي :
• تنظيم وقت العم للتوفيق بشك أفض بل اويـاة املهنيـة واويـاة الشمصـية ،وعلـ
بتجريب أساليب عمـ جديـدة :دارة االجتماعـات ،رسـائ الربيـد اإللكتـروين ،خل،
جتنبا لساعات العم املتأررة الن جتور على املوظفل أرباب األسر
• تعميم األدوات الن تساعد على التنق  :وضـع طـار لــ ”الترحـ املهـين“ الـذي يتـيح
للموظفل الوصول عن بعد نظام معلومات الوزارة
• توجيا التنق مبراعاة عم الزوجل :برام اتفاقـات ثنائيـة تتعلـق باوصـول علـى عمـ
أو تسهي عم الزوجل املوظفل يف مراكز العم
• زيادة مموعة النساء املؤهالت لشغ وظائف يف اإلدارة العليا
• العم  ،يف طار األهداف احملددة يف قانون  83عار/مارس  ،3183على زيادة تعـيل
النساء يف مالك الفرة العليا ،واورص على أن تكون نسبة النسـاء املترقيـات يف لتلـف
املالكــات والــدرجات يف ك ـ عــام ،وعلــى أســاس تســاوي الكفــاءات ،أعلــى دائمــا،
ومساوية على األق  ،لنسبة النساء بـل املـوظفل املـؤهلل للترقيـة ،وصـوال هـدف
الـ  11يف املائة من النسـاء يف التعيينـات امديـدة تشـجيع النسـاء علـى تـول وظـائف
املسؤولية ،وضمان تطورهن الوظيفي الذي يساعدهن على تول وظائف املسؤولية.

رابعا  -تنفيذ امزء الثالث من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 8 - 1املساواة بل املرأة والرج يف العم (املادة )88

التوصية (الفقرة ” :)21حتث اللجنة الدولة الطرف على ت ثيف جاو ل ف لهة اااه واة
الفعلية فني الرجل واارأة يف سو العدل حهىت بتاهىن حتقيهع االم تثه ك ال مهل للده ة 11
م االتف قية .و هال توصهال الدولهة الطهرف ف خته ش تهداف اسهتب قية وملدوسهة للق ه ء علهى
التدييز اااين على الصعيدب األفقال والرأسال وت ييع فجوة األجو فني النا ء والرجه ك
ثُ سد  .ويف ه ا الصهد توصهال اللجنهة الدولهة الطهرف فتنفيه خطتها للاهيطرة علهى
فجو ات األجو مب يف شلىل ع ربع جزاءات م لية تطبع اعتب ا مه عه ل  2010علهى
الشههرل ت ال ه ع ت ههع خطط ه لتصههحي عههدل الت ه ف يف األجههو فههني ااناههني .وحتههث
اللجنة ل لىل الدولة الطرف على هتيةهة اازبهد مه الفهر للدهرأة لهال حتصهل علهى عدهل
فههدوال ل مههل .وتوصههال اللجنههة فههين تواصههل الدولههة الطههرف جاو ه الراميههة إ ماه عدة
الرج ه ك والنا ه ء علههى التوفيههع فههني أعب ه ئا األسههربة وما ه ولي هت ااانيههة وإ تشههجيع
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تق س ااناني علهى هو متاه و الواجبه ت اا ليهة واألسهربة وشلهىل فوسه ئل منها زبه ة
عههد وجههو ة مرافههع ع بههة الطفههل .وإض ه فة إ شلههىل توصههال اللجنههة الدولههة الطههرف
فتشجيع الرج ك على تق س ما ولي ت ع بة األ ف ك مع النا ء مب يف شلهىل عه ربهع
أنشههطة لتعزبههز الههوعال وف حلصههوك علههى إجه زة أفههوة .وفيده بتصههل ف اع ه ت التق عدبههة
توصههال اللجنههة الدولههة الطههرف فتجاههيد مه أعههر عنههط الههرئيس مه غبههة يف زبه ة احلههد
األ ىن للدع ه ه ت ا لتق عدبهههة وحتاهههني ااع ه ه ت التق عدبهههة للعه ه ملني يف جمه ه ك الز اعهههة
واحلرفيني وتقدمي مع ت تق عدبة لرف ت البيوت الذت ع بدخل سو العدهل .وتوصهال
اللجنههة الدولههة الطههرف أب ه فههين ت ههع يف اعتب ه عدههل ااههرأة ااههيجو وغ ه ااههيجو
ول لىل ما ولي هت الع ئلية عند تعهدبل ا،جهراءات الق نونيهة والاي سهية لتفه ت أت متييهز
فعلال .لد توصهال الدولهة الطهرف ف خته ش تهداف اسهتثن ئية ااه عدة ااعوقه ت علهى خهوك
سو العدل .وأخ ا توصال اللجنة الدولة الطرف جبدع البي ن ت ا،حصه ئية شات الصهلة
لتحاني عدلية صوغ الاي س ت“.
ن اإلطار القانوين يف مـال ا ملسـاواة املهنيـة ،بالشـك الـذي وُضـع بـا قبـ  11عامـا،
يبــدو مكــتمال نســبيا .فقــد أصــبح التركيــز منصــبا علــى فعاليــة القــانون ،وحقــو املــوظفل،
والتزامات أصحاب العم  .ولذل وردت املساواة املهنيـة ضـمن أولويـات املـؤثر االجتمـاعي
الكــبا الــذي عقــده رئــيس اممهوريــة يف ثوز/يوليــا  .3183وبعــد عل ـ التقــت اوكومــة
والشــركاء االجتمــاعيون يف طــار منــة توجيهيــة ثالثيــة يف ر ون يف  81أيلول/ســبتمرب ،3183
واعتمدوا برنام عم مشتركا لتحقيق املساواة املهنية.
وقــد أبــرم الشــركاء االجتمــاعيون يف  87حزيران/يونيــا  3182اتفاقــا وطنيــا مهنيــا
مشتركا جديدا ورد يف مشروة قانون املساواة بل املرأة والرجـ  .وأبـدى الشـركاء يف املـؤثر
االجتمــاعي الكــبا الثــاين املعقــود يــومي  31و  38حزيران/يونيــا  3182رغبتــهم أيضــا يف
مواصلة وتوسيع الدينامية الثالثية للمسـاواة املهنيـة ،الـن وضـعت اسـتنادا رريطـة طريـق
املؤثر الكبا األول.
 - 8اتفــق علــى تعميــق التــدابا املتمــذة ملعامــة عــدم اســتقرار املــوظفل العــاملل
بدوام جزئي ،وأغلبيتهم الكباة ( 11يف املائة) من النساء :يف النصـف األول مـن عـام ،3181
سيجري عداد حصر ملفاوضات الفروة ،املنصوص عليها يف قـانون ضـمان األمـن الـوظيفي ،يف
طار اللجنة الوطنية للتفاوض امماعي وتوجيا وتيسا هذه املفاوضـات يف الفـروة الـن تواجـا
أكرب املشاك (كالفروة الن يتكون منها قطاة اخلدمات الشمصية .)...
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 - 3ستتواصـ عمليــة عقــد مــؤثرات التقــدم يف الفــروة الــن تطلبــها .وفيمــا يتعلــق
باوصول على اوقو االجتماعية للعاملل بدوام جزئي ،ومنها البدل اليومي يف حالة املـرض،
فإن االتفـا الـوطين املهـين املشـترك املـؤر  88كـانون الثاين/ينـاير  3182يعتـرب تقـدما مهمـا،
نظرا اود األدىن املقرر وهو  31ساعة .وسينشأ فريق عام دار ا لـس األعلـى للمسـاواة
املهنية ،باالشتراك مع اللجنة الوطنية للتفاوض امماعي ،ملواصلة التفكا يف هذا املوضوة.
 - 2شـــدد الشـــركاء االجتمـــاعيون علـــى ضـــرورة مواصـــلة الـــتفكا يف تنســـيق
اوقو يف شىت أنـواة اإلجـازات العائليـة ( جـازة األبـوة ،جـازة االحتيـاا وجـود أحـد
الوالدين  )...من حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحوي ...
 - 1من شأن مبدأ ”األجر املتسـاوي لقـاء العمـ املتسـاوي“ أن يـؤدي النظـر
بشــك شــام لعــدة قطاعــات يف مؤشــرات التصــنيف ،وفــق النمــوعا الــذي اتبعتــا كيبي ـ
بنجــا  .وسينشــأ فريــق عامـ دارـ ا لــس األعلــى للمســاواة املهنيــة ،مبشــاركة مباشــرة مــع
اللجنــة الوطنيــة للتفــاوض اممــاعي ،لتــول هــذا املوضــوة .وســيهتدي الفريــق العامـ بأعمــال
مكتب الدفاة عن اوقـو  ،وسـيتقدم باقتراحـات تتعلـق بإعـادة تقيـيم الوظـائف الـن تسـود
فيها النساء.
 - 1تقتــر اوكومــة علــى الشــركاء االجتمــاعيل العمـ  ،قب ـ ايــة العــام ،علــى
نشــاء فريــق عامـ متكــاف معــين مبنــع التمييــز يف الشــركات ،يف طــار متابعــة االتفــا الــوطين
املهين املشـترك بشـأن التنـوة يف الشـركات .ويف طـار هـذا الفريـق العامـ  ،سـيحدد الشـركاء
االجتماعيون أيضا سب تعميق مشاركة اخنراط الشـركات يف مكافحـة العنـف والتمييـز ،ومـن
عل ما يرتكـب بسـبب امليـ امنسـي أو اوويـة امنسـانية .وسـيمتد هـذا الـتفكا أيضـا
مك انية مشول املوظفل املرتبطل باقتران مدين باوقو الن تعطيها الشركات للمتزوجل.
 - 6اتفــق الشــركاء االجتمــاعيون علــى تنــاول مســألة التكــافؤ يف هيرــات ثثي ـ
املوظفل ،وصياغة اقتراحات حىت اية العام.
 - 2اتفــق الشــركاء االجتمــاعيون والدولــة علــى نشــاء ليــة تســاعد علــى رشــاد
الشركات والفروة والشركاء االجتماعيل يف تنفيذ ما يتمذونا من جراءات فيمـا يتعلـق
بنوعيــة اويــاة يف العم ـ  .وستســتعل هــذه اآلليــة بالوكالــة الوطنيــة لتحســل ظــروف العم ـ
وبشبكة الروابل اإلقليمية لتحسل ظروف العم .
 - 1من أج التوجيا يف عمال حق املوظفل يف املطالبة بتكييف ظـروف عملـهم
ألسباب عائلية ،فـإن العمـ عـن بعـد يعتـرب حـال يـتعل جتريبـا ضـمن اإلطـار القـانوين الـذي
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حـدده االتفــا الــوطين املهــين املشــترك لعـام  3111يف هــذا املوضــوة .وســتقتر الوكالــة
الوطنية لتحسل ظروف العم برنامـا إلجـراء التجـارب يف هـذا املوضـوة ،وسـتقدم املشـورة
للشركات.
 - 8 - 8 - 1حتسل التنسيق بل اوياة الشمصية واوياة املهنية
يقتر مشروة قانون املساواة بل املـرأة والرجـ تعـدي عـالوة االرتيـار اوـر للعمـ
حىت يتا لاسر املعيشية املستفيدة ،باستثناء األسـر الوحيـدة الوالـد ،تقاسـم هـذه العـالوة بـل
تشـــجيع عـــودة املـــرأة العمـ ـ  ،و تغـــيا تقســـيم
الوالـــدين .ويهـــدف هـــذا التعـــدي
املسـؤوليات العائليــة بـل الــزوجل ،حـىت ال يــتم هــذا التقسـيم بعــد اآلن بشـك منــهجي علــى
حساب املرأة .وهذا التعدي مستوحي من تعدي مماث طبق بنجا يف أملانيا يف عام .3112
ن مشاركة اآلباء عنـد قـدوم الطفـ مـن أساسـيات عـادة التـوازن يف القيـام باألعبـاء
امل ليــة واملهــام الوظيفيــة .وتقــوم املــرأة حاليــا بـــ  11يف املائــة مــن األعبــاء امل ليــة .ويــؤثر هــذا
النشاط تأثاا فادحا علـى مهامهـا الوظيفيـة ،ويعتـرب عنصـرا مركزيـا يف أوجـا التفـاوت رـارا
األســرة .ن ثكــل املــرأة مــن مواصــلة مهامهــا الوظيفيــة يف ظــروف مماثلــة لظــروف الرج ـ ،
أو مرد ثكينها من اوصول على عم  ،يتطلب حتديد القيود والنص على حوافز ،مبا يف علـ
يف عداد نظم الضمان االجتماعي.
حتديـد فتـرة للتقاسـم ،يف طـار اوقـو الراهنـة ،تكـون حـافزا
ويقود هذا التعدي
ليباء القيام بإجاز م .ويندرا التعدي يف طار جتديد السياسة العائليـة الـذي قـرره رئـيس
الوزراء يف  2حزيران/يونيا .3182
ولن يتسإل تنفيـذ جـزء مـن عـالوة االرتيـار اوـر للعمـ  ،وهـو جـزء حمـدد بعـدد مـن
األشهر ،ال عا قام الوالد الثاين  -وهو األب غالبا  -باالستفادة هو اآلرر من حقا .ن فتـرة
التقاسم هذه تعترب حافزا قويا ليباء القيـام بإجـاز م .وبـذل يُكفـ يف األسـر الـن لـديها
طفالن أو أكثر ثتع الزوجل بعالوة االرتيار اوـر للعمـ حـىت يبلـع الطفـ مـن العمـر عـامل
ونصف العـام .ولـن يسـتفاد مـن األشـهر السـتة األرـاة ال عا اسـتفاد منـها الوالـد اآلرـر ،أو
كان هذا التقاسم متفقا عليا منذ البداية .وبالنسبة األسـر الـن لـديها طفـ واحـد ،تضـاف
األشهر الستة اإلضافية اوقو املقررة يف قانون الضمان االجتماعي.
وتترقب اوكومة اوصول من هذا التعدي على نتيجة ثاث نتيجة النظام الذي نفذتـا
أملانيا بنجا فيما يتعلق بإنشـاء رطـة  Elterngeldيف عـام ( 3112شـهران مـن  83لصصـان
لاب) :فبعد انقضاء ثالثـة أعـوام علـى هـذا التعـدي  ،فـإن نسـبة اآلبـاء اواصـلل علـى جـازة
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أبوة ضربت يف سبعة (ارتفعت من  38 2يف املائة) .وستحدد اوكومة يف املسـتقب طـول
فترة التقاسم يف ضوء قدرة التعدي على بلو هذه النتيجة .ويف البداية ارتات فتـرة  6أشـهر
للتقاسم .وسيجرى بانتظام تقييم هذه الفترة.
وتعدي جازة األبوة هذا ال ينفص عن التـدابا الالزمـة لتوجيـا وتشـجيع العـودة
العم للوالدين اللذين ميارسان حقهما يف جازة األبوة .ويف هذا ا ال تنفـذ بـرام للتجريـب
يف أعقاب املؤثر االجتماعي الكبا املعقود يف ثوز/يوليا  .3183وسيجري التطـر أيضـا
هذه املسألة يف التفاوض الوطين املهين املشترك على نوعية اوياة يف العم .
وال ينفص هذا التعـدي أيضـا عـن امهـد املكثـف الـذي قـرر رئـيس الـوزراء بذلـا يف
 2حزيران/يونيا لدعم تاحة حضانة الطفولة املبكرة.
ويف طـــار املـــؤثر االجتمـــاعي الكـــبا الثـــاين املعقـــود يف  31و  38حزيران/يونيـــا
 ،3182شدد الشركاء االجتماعيون على ضرورة مواصلة التفكا يف تنسـيق اوقـو يف شـىت
أنواة اإلجـازات العائليـة ( جـازة األبـوة ،جـازة االحتيـاا وجـود أحـد الوالـدين  )...مـن
حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحوي  .وستتقدم اوكومة ليهم باقتراحات.
وعالوة على عل فإن مشروة قانون املساواة بل املرأة والرجـ يقتـر تعـدي نظـام
عقــود التعــاون اوــر الــذي أوجــده قــانون  3ب/أغســطس  ،3111حــىت تتــا للمعاونــات
اووام واملعاونل الراغبل يف القيام بإجازة أبوة واستقبال الطفـ فتـرة لوقـف العمـ بالعقـد،
واوماية من فسخ العقد.
1-1- 1-1

دوح جدبد إ

ف ا،قلي ادم ت ح نة صت األ ف ك

يتحتم اد حلول وضانة الطف قب سنّ الدراسـة (مـن صـفر
تكافؤ الفرص مميع األطفال ،دون ثييز اجتماعي أو قليمي.

 2أعـوام) لضـمان

ن فرنسا ثتل نظريا قدرة على اوضانة جبميع أشكاوا لــ  11يف املائـة مـن األطفـال
يف سنّ من صفر  2أعوام ،وهي بذل تعلو املتوسل األورول ،و ن كان عليهـا أن تطمـح
وصــول مجيــع األســر فعليــا شــك مــن أشــكال اوضــانة .ن مجــال عمليــات تــدبا
األمـــاكن يف الفتـــرة  ،831 111( 3188-3111مـــع اســـتهداف  311 111حبلـــول عـــام
 ) 3183قد تراجع أثره جزئيا بتراجـع معـدل االلتحـا باملدرسـة قبـ بلـو الثالثـة مـن العمـر
( 11 111مكــان أق ـ ) ،وبــإتالف األمــاكن يف اوضــانة امماعيــة ( 82 111مكــان أق ـ ).
وما زالـت أوجـا التفـاوت اإلقليميـة كـباة :فاملتـا متلـف ،حسـب املقاطعـة ،مـن 11 7
لك  811طف فيما بل صفر  2أعوام من العمر.
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ولذل فإن تطوير املتـا مـن اوضـانة يهـدف
عرب اإلجراءين اللذين اختذ ما اوكومة:

معامـة أوجـا التفـاوت هـذه ،وميـ ّر

• عادة تنظيم االلتحا باملدرسة قب الثالثة مـن العمـر .وسـتقوم وزارة التعلـيم الـوطين،
يف موعــد أقصــاه عــام  ،3181بتطــوير االلتحــا باملدرســة قب ـ الثالثــة مــن العمــر،
وال ســيما يف قطاعــات التعلــيم عي األولويــة ويف القطاعــات الريفيــة املنعزلــة ،ــدف
توفا اوضانة لـ  21يف املائة ممن هم يف هذه الفرة العمريـة .وسـيجري عـداد كراسـة
شروط وطنية إلوا من هم دون الثالثة من العمر باملدرسة ،بالشراكة مـع السـلطات
احمللية املمتصة وفرة األسرة
• أهداف اتفا األهـداف واإلدارة امديـد لفـرة األسـرة املوقـع يف عـام  :3182أعلـن
رئــيس الــوزراء يف  2حزيران/يونيــا  3182عــن جهــد مكثــف يبــذل لــدعم تاحــة
حضانة ا لطفولة املبكـرة .ويف غضـون األعـوام اخلمسـة القادمـة ،سـيُقتر علـى أوليـاء
األمور  321 111ح و جديد وضانة صغار األطفال:
•  811 111عملية وضع حلول صافية للحضانة امماعية،
•  811 111طف ضايف يرعاهم جلساء (جليسات) أطفال،
•  21 111مكان جديد يف دور اوضانة ملن هم دون الثالثة من العمر.
وهذا التطور يف طر اولول على مجيع أولياء األمـور ال يقتصـر علـى النـه الكمـي.
فســيجري التركيــز علــى نوعيــة اوضــانة ،واوــد مــن أوجــا التفــاوت اإلقليميــة واالجتماعيــة.
وستعطى األفضلية لالستجابة املتوافقة مـع احتياجـات أوليـاء األمـور :اوضـانة يف مواعيـد غـا
مألوفة وبصفة طارئة ،وحضانة األطفال عوي اإلعاقة.
وبــذل يغــتين اتفــا األهــداف واإلدارة بأولويــات جديــدة يف طابعهــا :التركيــز علــى
الوسائ يف األقاليم الن تكون فيها تلبية االحتياجات هي األق والتركيز ،فيما يتعلـق مبمتلـف
وسائ اوضانة وتنظيم اوضانة ،على ما يكـ ون منـها األكثـر توافقـا مـع رصـائص كـ قلـيم
واألفض جتاوبا مع املشاك الن تصـادفها األسـر األكثـر تواضـعا ،وال سـيما الوحيـدة الوالـد.
ويشم عل أن تؤرذ يف االعتبار ،من حيث مكان اخلـدمات ووقتـها املتسـع ،مشـكلة اويـاة
الشمصية وأساليب العم امديدة.
و ــري التركيــز أيضــا علــى اإلضــفاء املعــزز للطــابع االحتــرايف علــى املهــن املتعلقــة
بالطفولـة املبكــرة ،الــن ــب أن تكــون أكثــر جاعبيـة .ن تنقــيح األنظمــة ( لغــاء املرســوم رقــم
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 682-3181املــؤر  2حزيران/يونيــا  3181و بدالــا بأحكــام متســقة مــع اجتاهــات اتفــا
األهداف واإلدارة امديد) ستواكبا رطة للمهن املتعلقة بالطفولـة املبكـرة .وسـتكون املسـاواة
املهنية بل املرأة والرج يف هذه املهن حمورا أساسيا يف هذه اخلطة.
 2 - 1 - 1 - 1تيمني العدل ” ا زأ“
ن ما يقرب من نصف الفـوار يف األجـور بـل املـرأة والرجـ يعـزى اللجـوء
الدوام امزئي .وتعم املرأة يف أربعـة أمخـا س وظـائف الـدوام امزئـي .ويـتعل بـذل مزيـد مـن
االهتمــام مبســألة اللجــوء الــدوام امزئــي تفاديــا للتعســف ،وحتســل اوقــو االجتماعيــة
للموظفل العاملل بدوام جزئي.
ن االتفا املربم يف  88كانون الثاين/يناير  3182والوارد يف القـانون رقـم -3182
 111املــؤر  81حزيران/يونيــا  3182بشــأن ضــمان األمــن الــوظيفي يقتــر طرائــق مهمــة
للتنظيم .ومن جوانـب التقـدم املهمـة الـنص علـى حتديـد اوـد األدىن لاجـر يف السـاعة بــ 31
ساعة يف األسبوة لالستناد ليا يف املفاوضات ،وعلى زيادة السـاعات اإلضـافية بـدءا بالسـاعة
ـاد ديناميـة
األو اعتبارا مـن  28كـانون األول/ديسـمرب  .3182ويرمـي هـذا االتفـا
حقيقية للتفاوض ذا الشأن يف القطاعات املهنية .ويتعل على الفروة الن يعم  21يف املائـة
على األق من موظفيها بدوام جزئـي البـدء يف املفاوضـات بأسـرة مـا ميكـن ،و ن تكـن مجيـع
القطاعات بوجا راص معنية ذا األمر.
ويف طــار رريطــة طريــق املــؤثر االجتمــاعي الكــبا الثــاين ،مت االتفــا علــى تعميــق
التــدابا املتمــذة ملعامــة عــدم اســتقرار املــوظفل العــاملل بــدوام جزئــي ،وأغلبيتــهم الكــباة
( 11يف املائـــة) مـــن النســـاء :يف النصـــف األول مـــن عـــام  ،3181ســـيجري عـــداد حصـــر
ملفاوضات الفروة ،املنصوص عليها يف قانون ضمان األمن الـوظيفي ،يف طـار اللجنـة الوطنيـة
للتفــاوض اممــاعي وتوجيــا وتيســا هــذه املفاوضــات يف الفــروة الــن تواجــا أكــرب املشــاك
(كالفروة الن يتكون منها قطاة اخلدمات الشمصية .)...
وقد ساعد ”مؤثر التقدم يف مسألة الدوام امزئي“ ،الذي دعت وزيرة حقـو املـرأة
عقده يف كاين يف  86تشـرين الثـاين/نوفمرب  ،3183علـى االسـتفادة مـن اولـول املبتكـرة
يف شىت ا االت للحد من الـدوام امزئـي ،وحتسـل نوعيـة هـذه الوظـائف وحقـو املـوظفل.
وشدد املؤثر علـى الـدور الـذي ميكـن للدولـة أن تؤديـا ،بوصـفها مشـتريا حكوميـا ،يف عـادة
التفكا يف طريقة حت ديد احتياجا ـا ،لضـمان اسـتمرار املواعيـد بشـك أفضـ وكـذل  ،بقـدر
اإلمكــان ،االنتقــال تفــر األشــماص املعنــيل (انظــر تعمــيم رئــيس الــوزراء الــوزراء
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واإلدارات بشأن استحقاقات تنظيف األماكن) .وسيتواص عقـد مـؤثرات التقـدم يف الفـروة
الن تطلب عل .
وفيما يتعلق حبصول املوظفل العـاملل بـدوام جزئـي علـى اوقـو االجتماعيـة ،ومـن
عل اوصول على البدالت اليومية يف حالة املرض ،فإن االتفا الوطين املهين املشترك املـؤر
 88كانون الثاين/يناير  3182يعترب تقدما مهما ،من حيـث اوـد األدىن للوقـت احملـدد بــ 31
ســاعة .وسينشــأ فريــق عام ـ دار ـ ا لــس األعلــى للمســاواة املهنيــة ،باالشــتراك مــع اللجنــة
الوطنية للتفاوض امماعي ،ملواصلة التفكا يف هذا املوضوة.
 3 - 8 - 1تعزيز املساواة يف الشركات باالستناد

اووار االجتماعي

حدد قـانون  32عار/مـارس  3116يـوم  28كـانون األول/ديسـمرب  3181موعـدا
للشركات لتحديد ال تدابا الالزمـة إللغـاء الفـوار يف األجـور .وألغـى قـانون صـال التقاعـد
املــؤر  7تشــرين الثــاين/نوفمرب  3181هــذا املوعــد احملــدد ،و ن كــان قــد أبقــى علــى االلتــزام
بتناول مسـألة املسـاواة يف األجـور بـل النسـاء والرجـال يف طـار التفـاوض اممـاعي اإللزامـي
على األجـور .ويتضـمن هـذا القـانون العقوبـة املاليـة الـن ميكـن فرضـها عا مل تـؤ ّد املفاوضـات
امماعية نتائ كافية .وهذا اودف املتمث يف رفض أوجا التفاوت مير عـرب قيـاس وحتليـ
الفوار  ،وحتديد اإلجراءات التصحيحية ،وتقييم التقدم.
ويرتكز القانون على ما لدى الشركات من أدوات فيمـا يتعلـق بتشـميص الفـرو يف
األوضاة ،ويواص تفضي اوـوار االجتمـاعي يف الشـركات لتحديـد أنسـب الطرائـق خلفـض
هذه الفرو  .ويتضمن هذا القانون ثالثة جوانب أساسية للتقدم:
تيسا تقييم الفرو يف الوضـع املهـين للنسـاء والرجـال :يثـري القـانون حمتـوى التقريـر
املوحد (املطبق يف الشركات الن يعم ا من  211 11موظف) ،حىت يتسق مـع حمتـوى
تقرير الوضع املقارن (يف الشركات الن يعمـ ـا أكثـر مـن  211موظـف) ،ويوضـح بشـك
عام حمتوى تقرير الوضع املقارن ليسه على الشركة وضعا
ضفاء الشـفافية علـى وضـع الشـركة يف مـال املسـاواة املهنيـة :يلـزم القـانون الشـركة
بإعداد موجز خلطة العم و تاحتا للجمهور
املعاقبــة علــى التقــاعس :تعاقــب بعقوبــة ماليــة حبــد أقصــى  8يف املائــة مــن مرتبــات
املــوظفل ،مبــا يتناســب مــع وضــع الشــركة وامهــود املبذولــة ،الشــركات الــن يعمـ ــا أكثــر
مــن مخســل موظفــا وغــا املشــمولة باتفــا يتعلــق باملســاواة املهنيــة بــاملعإل الــوارد يف املــادة
الم 1-3313-من قانون العمـ أو ،يف غيـاب االتفـا  ،باألهـداف واإلجـراءات الـن تتـألف
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منـــها رطـــة العمـ ـ املوضـــوعة يف التقـــارير املنصـــوص عليهـــا يف املـــادتل الم12-3232-
والم 12-3232-من قانون العم يف  8كانون الثاين/يناير .3183
ن ليـة العقوبـة امل اليـة املتعلقـة مبسـألة املسـاواة املهنيـة بـل املـرأة والرجـ تعتـرب حــافزا
للشركات ،واودف هو التأكد من اختاع الشركات التدابا الالزمـة لالنتـهاء مـن القضـاء علـى
عدم املساواة املهنية.
ن مرســوم  2ثوز/يوليــا  3188بشــأن وفــاء الشــركات بالتزاما ــا يف مــال املســاواة
املهنية بل املرأة والرج  ،املتعلـق بتطبيـق هـذه األحكـام ،يعـدّل قـانون الوضـع املقـارن بإضـافة
مسألة التنسيق بل اوياة املهنية واوياة العائلية املواضيع اإللزاميـة يف تقريـر الشـركات الـن
يعم ا أق من  211موظف ،وبتحديد امانب االستشـرايف وامانـب الرجعـي مـن التقريـر،
وفقا ملا ينص عليا القانون.
وقــد دعــم املرســوم رقــم  8111-3183املــؤر  81كــانون األول/ديســمرب 3183
لية العقوبات هذه  ،بزيادة عدد املسائ الن تتناووا املفاوضات أو الن ترد يف رطـل العمـ .
و ع هذا املرسوم مسألة األجور حتديدا مسألة جباريـة .وسـيتعل علـى الشـركات بعـد اآلن
تقــدمي رطــل عملــها دارات الدولــة .وباإلضــافة علــ يــنص املرســوم علــى أســبقية
التفاوض االجتماعي للشركات الن يعم ا  211موظف أو أكثر ،والن ال تسـتطيع اعتمـاد
رطة عم انفرادية ال عا ثبت فش املفاوضات .وستضع دارات الدولة رططا للرصد ثـزا
بل الرصد املوقعي والرصد من واقع وثائق الشركة.
وقد وضُعت استراتيجية شاملة للرصد حىت يتسإل لتفتيش العمـ أن يسـتمدم بفعاليـة
ك ما لديا من أدوات (رسائ املراقبـة ،اإلنـذار ،تنفيـذ جـراء العقوبـة  8يف املائـة عنـد انتفـاء
الرغبة يف االمتثال) .وعند االنتقال من الرصـد العشـوائي املـوقعي الرصـد املنـتظم مـن واقـع
وثائق الشركة ،فإن املساواة املهنية ستصبح لزاما حقيقيا على الشـركات الـن يعمـ ـا أكثـر
من  11موظفا.
وتبدو الشركات أكثر حتركا يف هـذا املوضـوة ،واألرقـام األو مشـجعة .فحـىت 81
تشرين األول/أكتوبر  3182كان قد مت يداة أكثر من  2 211اتفا أو رطة عم .
وبالنسبة الشركات الن ال حتتـرم القـانون وال التزاما ـا ،فقـد ُوجّـا مـا يقـرب مـن
 111نذار منذ  8كانون الثاين/يناير  .3182وجرى توقيع أربع عقوبات مالية.
ولكن بعيدا عن امزاءات ،فإن رشاد الشركات أمـر جـوهري لـدفع املسـاواة قـدما.
ويتمث اإلرشاد أساسا يف فتح املوقع الشبكي  ،www.ega-pro.frالـذي يقتـر علـى الشـركات
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أدوات ومنهجية ومسارا لكي تشرة يف مسا ا صوب املسـاواة املهنيـة .ومنـذ اآلن أصـبحت
للـــوزارة رغبـــة ثالثيـــة :مواصـــلة اســـتراتيجية الرصـــد ،و رشـــاد الشـــركات ،ودعـــم مجيـــع
املبادرات امارية.
وينفـذ رشـاد الشـركات مـن رـالل املوقـع الشـبكي امديـد  ،www.ega-pro.frالــذي
يتيح للشركات أدوات تساعدها على حتديد التدابا املطلوبة.
وينفذ اإلرشاد اخلاص باملؤسسات الصغاة واملتوسـطة بتعبرـة املنـاطق الرائـدة والعديـد
مـن الشـركات الكــباة املسـتعدة لتقاســم ممارسـا ا الســليمة يف مـال املســاواة املهنيـة ،وتوجيــا
اإلجراءات الن ستتمذها هذه املؤسسات الصغاة واملتوسطة.
ولتجسيد معادلة ”األجر املتساوي لقاء العم املتساوي“ ،سينشأ فريـق عامـ دارـ
ا لس األعلى للمساواة املهنية ،مبشاركة مباشرة مع اللجنة الوطنية للتفـاوض اممـاعي ،لتـول
هــذا املوضــوة .وســيهتدي الفريــق العام ـ بأعمــال مكتــب الــدفاة عــن اوقــو  ،وســيتقدم
باقتراحات تتعلق بإعادة تقييم الوظائف الن تسود فيها النساء.
 2 - 8 - 1كسر اواجز غا املرئي
نص قانون  32ثوز/يوليا  3111على مشول ا ـال االقتصـادي واالجتمـاعي بتطبيـق
هدف التكافؤ احملـدد يف املـادة  8مـن الدسـتور ،الـن تـنص علـى أن ”يـدعم القـانون منـذ اآلن
وصول املـرأة الواليـات واملناصـب االنتمابيـة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـ  ،وكـذل
املسؤوليات املهنية واالجتماعية“.
ولــذل فــإن قــانون  32كــانون الثاين/ينــاير  3188املتعلــق بالتمثي ـ املتــوازن للنســاء
والرجال يف مالس اإلدارة والرصد وباملسـاواة املهنيـة يـنص علـى التحديـد التـدر ي لانصـبة،
وصــوال تأنــث مــالس دارة الشــركات الكــربى ،وكــذل علــى نظــام للعقوبــات املاليــة.
وجــرى حتديــد جــدول زمــين لاهــداف الوســيطة ي ـتعل بلوغــا وقــت جتديــد مــالس اإلدارة:
 31يف املائـة مـن التعيينـات للنسـاء يف ايـة مهلــة ثالثـة أعـوام اعتبـارا مـن صـدور القــانون ،أ
 11يف املائة اعتبارا من التجديد الثاين للمجلس ،أي اعتبارا من  8كـانون الثاين/ينـاير 3182
على األكثر.
وقد ارتفـع معـدل تأنـث مـالس دارة الشـركات املسـجلة يف البورصـة مـن  81،1يف
املائة يف عام  31،1 3117يف املائة يف عام  .3188ن فرنسا ،مبعـدل تأنـث يبلـع  31يف
املائـــة ـــالس مموعـــة الشـــركات املســـجلة يف البورصـــة ،تعلـ ـو متوســـل االحتـــاد األورول
( 81يف املائة.)3183 ،
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وقد وقعت وزارة حقو املرأة اتفاقـا مـع  32قياديـا يف ا موعـات الفرنسـية الكـربى
يعملون على حتقيق أهداف حمددة زمنيا ”لكسر اواجز غا املرئي“ .وستنشر الوزارة تصـنيفا
سنويا للشركات املسجلة يف شركة البورصات الفرنسية ،يوضح بشك عام لك شركة علـى
حــدة نصــيب املــرأة يف اللجــان التنفيذيــة ،وكــذل يف اللجــان التوجيهيــة .وميكــن ألي شــركة
راغبة أن تدرا يف هذا التصنيف.
وتــنص رطــة العم ـ املشــتركة بــل الــوزارات ،الــن اعتمــد ا اللجنــة املشــتركة بــل
الوزارات وقو املرأة ،على ضمان متابعة تنفيـذ هـذا القـانون املـؤر  32كـانون الثاين/ينـاير
 ،3188وتوسيع نطاقا ليشم مجيع املؤسسـات العامـة الصـناعية والتجاريـة مـن رـالل رطـة
عم جديدة.
وقد انعكس هذا الطمو يف مشروة قانون املساواة بل املرأة والرج  ،الـذي يشـم
املؤسسات العامة الصناعية والتجارية الـن يعمـ ـا أقـ مـن  311موظـف باألحكـام املنبثقـة
عــن املــادة  13مــن القــانون رقــم  212-3183املــؤر  83عار/مــارس  ،3183اوادفــة
النص على أال تق عن  11يف املائة نسبة الشمصيات املؤهلة من ك جـنس املعينـة يف وظيفـة
مدير ،على أساس كفاء ا أو ررب ا أو درايتها ،يف اويرات التداولية.
ويف الشبكات القنصلية تشك النساء بالكاد  83يف املائة من املنتمـبل ،ولـيس هنـاك
يف أعضــاء املكاتــب ســوى  821امــرأة بــل  8 116مــن الرجــال .ويــنص مشــروة قــانون
املسـاواة بـل املـرأة والرجـ علـى السـما بتمثيـ متـوازن للرجـال والنسـاء ،سـواء يف الغـرف
التجارية والصناعية اإلقليمية ،أو يف الغرف التجارية والصـناعية يف املنطقـة ،وعلـ مـن رـالل
التكافؤ املنهجي بل األعضاء األصـليل (يف الغـرف التجاريـة والصـناعية يف املنـاطق واألقـاليم،
أو يف املقاطعــــات) واألعضــــاء املنــــاوبل (يف الغــــرف التجاريــــة والصــــناعية يف األقــــاليم أو
املقاطعات) .وبذل يتحقق التوازن بـل الرجـال والنسـاء بشـك مـن أشـكال التنظـيم الـذاا:
فكلمــا زاد ثثي ـ النســاء يف الغــرف التجاريــة والصــناعية يف املنطقــة ،زاد بشــك تلقــائي ثثي ـ
النساء يف الغرف التجارية والصناعية يف األقاليم أو املقاطعات ،والعكس صحيح.
 1 - 8 - 1تشجيع املباشرة النسائية لاعمال اور ة
ال ثث النساء سوى  21يف املائـة مـن منشري/مواصـلي املشـاريع ،و  83يف املائـة مـن
روساء املشاريع الن يعم ا أكثر من  11موظفا .وتؤكـد دراسـة أجريـت عـن ” 81أعـوام
من نشاء املشاريع املبتكرة يف فرنسـا“ (املؤسسـة السويسـرية للتعاضـد العمـال )3188 ،هـذا
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التمثي الناقص للنساء يف قطاة نشاء املشاريع املبتكرة :فال تدير املرأة سوى واحـد فقـل مـن
الـ  81مشاريع املبتكرة املنشأة حديثا.
وملواجهــة هــذه التحــديات وتنفيــذ توصــيات اللجنــة املشــتركة بــل الــوزارات وقــو
املرأة ،أعلنت وزيرة حقو املرأة يف  32ب/أغسطس  3182رطة لتطوير املباشـرة النسـائية
لاعمال اورة.
وهــذه اخلطــة متفقــة مــع قواعــد مباشــرة األعمــال اوــرة الــن تطيــ أمــدها وتقــيّم
الطموحــات والنوايــا .وتبــدأ اخلطــة مرحلــة جديــدة للمباشــرة النســائية لاعمــال اوــرة،
مستفيدة من النتائ والطموحات الن تتقامسها مجيع األطراف الفاعلة :العم بشك ثابـت
على زيادة عدد مباشرات األعمال اورة ،وفتح أوسع مال ممكـن أمـام مجيـع ليـات املسـاعدة
يف نشاء/مواصلة املشاريع.
وحتدد اخلطـة هـدفا حفزيـا  :زيـادة معـدل مباشـرات األعمـال اوـرة يف فرنسـا بــ 81
نقاط يف موعد أقصاه عام  .3182وحتقيقا وذا اودف ،يتعل علـى كـ مـن امهـات الفاعلـة
املعنيــة بــدعم مباشــرة األعمــال اوــرة نشــر حصــاءات مصــنفة حســب نــوة امــنس ،وحتلي ـ
امللفات النسائي ة الـن يعرضـها هيكلـها ،والعمـ اسـتنادا هـذا التحليـ علـى حتديـد أهـداف
للتقدم ووضـع رريطـة طريـق مـن اآلن وحـىت ايـة عـام  .3182وحتـدد كـ شـبكة العقبـات
املطلوب جتاوزها للوصول يف النهاية التكافؤ يف امللفات املبحوثة.
وتدور هذه اخلطة حول ثالثة حماور:
• احملور رقم  : 8التوعية والتوجيا واإلعالم
• احملور رقم  :3تعزيز رشاد املنشرات
• احملور رقم  : 2تيسا حصول املنشرات على التموي
وسـيجري التعريـف ـذه اخلطـة يف مجيـع املنـاطق مـن رـالل الشـراكات بـل الدولـة،
وامماعــات ،وصــندو الودائــع واألمانــات ،واملمــولل ،وخباصــة مصــرف فرنســا اوكــومي
لالســتثمار ،وشــبكات التوجيــا .و ــدف هــذه الشــراكات التحــرر مــن ”مســار املناضــلة“
الذي ما زال ينتمي ليا يف أحيان كثاة مسار منشرة املشاريع.
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 1 - 8 - 1جعـــــ املساواة مــــ حورا عا أولوية للتفكا يف صــــــ ال نظــــــام املعاشـات
التقاعدية
يف مناســبة املــؤثر االجتمــاعي الكــبا يف عــام  ،3183اتفقــت اوكومــة والشــركاء
االجتمـاعيون علــى أن املسـاواة بــل املـرأة والرجـ ــب أن تكـون مــن أهـداف التقيــيم الــذي
أعده ملس توجيا نظام املعاشات التقاعديـة وشـىت مـاالت صـال نظـام املعاشـات التقاعديـة
الن ستحددها منة تادى انة مو و يف عام .3182
ن أوجــا التفــاوت يف املعاشــات التقاعديــة هــي تكثيــف ألوجــا التفــاوت يف األجــور
والوظــائف يف ســو العمـ  .فاملتقاعــدون حيصــلون اليــوم كـ شــهر يف املتوســل علــى معــاش
تقاعــدي كام ـ يبلــع  8 217يــورو ،وحتص ـ املتقاعــدات علــى  8 861يــورو ،أي بفــار
الثلث .ويف بلدنا تعيش قرابة  211 111امرأة فـو اخلامسـة والسـتل مـن العمـر حتـت رـل
الفقــر .ويق ـ املعــاش التقاعــدي للمــرأة اليــوم بنســبة الثلــث عــن معــاش الرج ـ  ،والفــوار يف
اوقــو املباشــرة ال تــزال أكــرب مــن علـ  .وهــذه الفــوار لــن حتـ تلقائيــا .وســتظ الفــوار
كــباة ،ب ـ غــا مقبولــة :بنســبة  31يف املائــة لاجيــال املولــودة يف الســبعينيات .ومنــذ عــام
 ،3183أصبحت اوكومة تأرذ ذه اوقيقة :أن مرسـوم  3ثوز/يوليـا  3183املتعلـق بسـ ّن
بدء اوق يف معـاش الشـيمورة يسـمح بالفعـ لكـ مـن بلغـوا السـتل ودفعـوا كـ أقسـاطهم
السنوية اوصول على املعاش التقاعدي الكامـ  .ويزيـد املرسـوم بشـك رـاص عـدد الفتـرات
الفصــلية “املفتــرض دفــع أقســاطها” :ويضــيف النظــام امديــد أساســا الفتــرات الفصــلية
للمدمة الوطنية األربع والفترات الفصلية األربع للمـرض واألمومـة وحـوادث العمـ  ،املعمـول
ا من قب  ،فترتل فصليتل جديدتل تتعلقان باألمومة.
وللقضاء على أوجا التفاوت هذه ،ب أن تقوم االستراتيجية على  2ركائز:
جذورها
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مواصــلة وزيــادة امهــد املبــذول الجتثــاث أوجــا التفــاوت يف األجــور مــن
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تكثيف امهود يف مال اوقو االجتماعية املرتبطة بالدوام امزئي

 - 2تدعيم التضامن يف نظم التقاعد :وهذا يقتضي تركيز امزء األكـرب مـن امهـود
علـى تـدابا تســاعد علـى تعــويض الضـرر الــذي تعانيـا األمهــات عنـد كـ والدة .ويعـادل هــذا
الضرر  81يف املائة من املرتب .وهذا يتطلب بوجا راص نشاطا يف مال اوقو العائلية.
ن مشروة القانون الذي يكف مستقب وعدالة نظام املعاشـات التقاعديـة يتضـمن
أحكاما عديدة دف حتسل تقاعد املرأة.
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ســن مراعــاة الفتــرات الفصــلية لالنقطــاة عــن العم ـ بســبب جــازة
فهــو أوال حي ّ
األمومة .فمن املمكن اعتماد أي عدد من الفترات الفصلية وفتـرة  71يومـا إلجـازة األمومـة،
ولكن حىت اآلن ال تعتمد ال الفترة الفصلية التقوميية الـن حـدثت فيهـا الـوالدة .وهـذا الوضـع
محف ،ألن فترة اإلجازة ميكن أن تكون أطول بكثا .وهذا ما حيـدث ابتـداء بالطفـ الثالـث
الذي يعطي اوق يف جازة أمومة ملدة  6أشهر .وعـالوة علـى علـ ففـي حالـة السـفر املتوقـع
لعم طوي األج  ،تعترب أقساط مجيع الفترات الفصـلية إلجـازة األمومـة مدفوعـة اعتبـارا مـن
 8كانون الثاين/يناير  ،3181يف حل أن ما يؤرذ با اآلن فترتان فصليتان.
وستعزز بعد عل حقو التقاعد فيما يتعلـق بالـدوام امزئـي القصـا األجـ  ،الـذي
يعين النساء يف املقام األول كما تعلمون ثاما :فالعتبة اواليـة العتمـاد فتـرات فصـلية تصـ
 311ساعة يف الفترة الفصلية ستمفض  811ساعة .فاملوظف الـذي يعمـ بـدوام جزئـي
قصا للغاية ( 8/2الدوام) وحيص على اود األدىن لاجور املشترك بل املهن ميكن بعـد علـ
أن تُعتمد لا  1فترات فصلية ك عام ،بفض عملا اخلاضع لالشـتراكات .أمـا اليـوم فـإن هـذا
املوظف ال تعتمد لـا ال  2فتـرات فصـلية ،مـع أنـا يعمـ طـوال العـام .وسـيكون مـن املمكـن
أيضا اإلبال عن اشتراكات غا مستغلة للحصول على اعتماد لفترة فصـلية يف العـام التـال أو
السابق ،عا كان هذان العامان يشتمالن على أق من  1فترات فصلية معتمدة.
ويضــاف علـ أن اوــد األدىن لالشــتراكات ،وهــو أقـ معــاش تقاعــدي تشــك
النسـاء  21يف املائــة مـن املســتفيدين منــا ،أصـبح ال يــدفع عا جتــاوز ممـوة املعــاش التقاعــدي
 8 131يورو .وسيدفع منذ اآلن مزيد مـن املسـتفيدين بعـد بلـو املعـاش التقاعـدي حـىت
 8 831يورو.
وأراا فإن مشروة القانون يتورى تنقيح زيـادة املعاشـات التقاعديـة بنسـبة  81يف
املائة .وهذه الزيادة مـتص ـا اليـوم الوالـدان اللـذان لـديهما  2أطفـال علـى األقـ  ،ويسـتفيد
 21يف املائة من الرجـال عنـدما تكـون متناسـبة مـع قيمـة املعـاش التقاعـدي.
منها ما يص
وأعلن رئيس الـوزراء أن هـذه الزيـادة سـتتحول تـدر يا زيـادة مقطوعـة منـذ مـيء الطفـ
األول ،وست ستفيد منها النساء أساسـا .وسـيطبق هـذا التنقـيح علـى األشـماص الـذين يصـفوون
معاشا م التقاعدية اعتبارا من عام  ،3131على أساس تقرير حيـدد كيفيـة هـذا التطبيـق ،وقـد
تعهدت اوكومة بتقدميا الربملان بعـد  6أشـهر مـن اعتمـاد القـانون .وسـيقدم أيضـا تقريـر
عن استحقاقات املعاشـات التقاعديـة  ،بعـد عـام علـى األكثـر مـن اعتمـاد القـانون ،لتطويرهـا
حبيث تكون هناك مراعاة أفض للمستوى املعيشي لازواا الباقل على قيـد اويـاة ،وللتنسـيق
بل األنظمة.
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وهناك تدابا أررى ختص املرأة بوجـا رـاص .فـاألزواا املعـاونون للعـاملل وسـا م
اخلـــاص (اورفيـــون والتجـــار ،واملزارعـــون ،وأصـــحاب املهـــن اوـــرة) ،الـــذين هـــم ملزمـــون
باالنضــمام التــأمل ضــد الشــيمورة ،ميكــن أن ترفــع عنــهم التغطيــة يف حالــة الطــال  ،أو
وفاة ،أو تقاعد رئيس الشركة أو مـزاول املهـن اوـرة .ويـنص مشـروة القـانون علـى السـما
وم باالنضـمام التـأمل االرتيـاري ضـد الشـيمورة يف هـذه اوـاالت ،حـىت ال حيرمـوا مـن
مكانية اوصول على حقو التقاعد.
ن النساء يشكلن الغالبيـة العظمـى مـن مقـدمي الرعايـة امل ليـة للمعـوقل واملسـنل.
وسيعم القانون على حتسل حقوقهم يف املعاشات التقاعدية ،وعلـ مـن ناحيـة بإلغـاء شـرط
املوارد الالزم لالستفادة من تأمل أحد األقارب يف امل ل ضـد الشـيمورة ،وهـو مـا يتـيح وـم
اعتمــاد فتــرات فصــلية مانــا ،ومــن ناحيــة أرــرى بزيــادة فتــرة التــأمل ملقــدمي الرعايــة امل ليــة
لشمص بالع يعاين عاقة شديدة.
ورتاما فإن مسألة أوجا التفاوت يف املعاشات التقاعدية بـل املـرأة والرجـ أصـبحت
من العناصر األساسـية يف نظـام دارة املعاشـات التقاعديـة .وبـذل فـإن منـة اإلشـراف علـى
املعاشــات التقاعديــة الــن ستنشــأ علــى أســاس التكــافؤ يف تشــكيلها ســتقدم ســنويا تقريــرا عــن
متابعة الفوار يف املعاشات التقاعدية بل املـرأة والرجـ  .وسـيطبق التكـافؤ أيضـا علـى ملـس
توجيا املعاشات التقاعدية.

 3 - 1املساواة بل املرأة والرج يف الرعاية الصحية (املادة )83
التوصية (الفقرة  ” :)11توصال اللجنة فين ت فل الدولة الطهرف تعزبهز التثقيهف ااناهال
مب يف شلىل اتق ء احلدهل ااب هر علهى نطه واسهع واسهتاداف الفتيه ت والفتيه ن والناه ء
والرج ه ك مههع إبههذء عن بههة خ صههة للدا ه جرب منهها  .وتطلههب اللجنههة تقههدمي معلوم ه ت
وفي ن ت مصنفة حاهب نهو ااهنس والعدهر فشهين اسهت دال التبهن وإ مه ن اا هد ات يف
التقربههر ااقبههل وتقههدمي معلومه ت وفي نه ت عه أت تههداف تت ه اع اههة ه ب ااشه لني.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أب إ توف معلومه ت عه الوفيه ت ال نف سهية وا،جاه ض
يف تقربر الدو ت ااقبل“.
ن العمــر املتوقــع للنســاء يف فرنســا يفــو عمــر الرجــال .ومــع عل ـ فــإ ن يعتــربن
أنفسهن أق حظا مـن الرجـال مـن حيـث الصـحة اميـدة ،ويصـرّحن بـأمراض أكثـر ،وميتـنعن
بشــك أكثــر تكــررا عــن العــالا ألســباب ماليــة .ويالحــت بوجــا رــاص وجــود تفاوت ـات
اجتماعيــة واســعة يف مــال الصــحة اإلجنابيــة ،ويف تنظــيم متابعــة اومـ  .وقــد ســاعد نشــر أول
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دراسة شاملة عن صـحة املـرأة يف فرنسـا يف عـام  3117علـى جـراء تقيـيم مـن املزمـع حتديثـا
كــ مخســة أعــوام .وهــذا التقيــيم أداة تســاعد الســلطات العامــة علــى اختــاع القــرار وتوقــع
التطورات املرتقبة يف التنظيم الصحي والطا واالجتماعي .وقد سلل هذا التقرير الضـوء علـى
أوجا التفاوت يف اوصول على العالا والرعاية الصحية بل النساء والرجال ،وهـو مـا حتـاول
السلطات العامة عالجا من رالل مزدوا ميـزا بـل دراا منظـور جنسـاين يف سياسـات
الصحة العامة واختاع تدابا حمددة ختص النساء.
ومــن هنــا فــإن رطــة العم ـ املشــتركة بــل الــوزارات ،الــن اعتمــدت يف  21تشــرين
الثاين/نوفمرب  ،3183تنص على ”وضع رفض أوجا التفاوت بل النساء والرجال يف صـميم
الدميوقراطية الصحية“ ،وتدور حول أربع أولويات:
 8 - 3 - 1منع السلوكيات املنطوية على رطر
 1 - 1 - 2 - 1تعزبز الوق بة م ا ،م ن وا صة األخط ااتصلة ف ل حوليه ت والتبهن
ال بز ا استاذلا فارعة ألرب فني النا ء وال سيد الش ف ت
في ن ت مصنفة حاب نو اانس والعدر ع است دال التبن
يعلن  28يف املائة من النساء ،يف الفرة العمرية  21-81عاما ،أ ن قد درّـنّ سـيجارة
واحدة على األق يف حيا ن ( .)3181ويتعلـق االسـتمدام اليـومي للتبـع بــ  32يف املائـة مـن
النساء ،ويق بوضو مع التقدم يف العمر.
وقد زاد معدل املدرنات ك يوم بواقع  1نقاط بل عامي  3111و  .3181وهـذه
الزيادة ملحوظة بشك راص بل النساء البالغات  61 11عاما من العمر (  6نقاط).
وفيما يتعلق بالشابات البالغات من العمر  82عامـا ،فـإن جتربـة التـدرل يقـدم عليهـا
 67،7يف املائــة مــن الفتيــات ،يف مقابـ  66،7يف املائــة مــن الفتيــان .وزاد معــدل االســتمدام
اليومي للتبـع فيمـا بـل عـامي  3111و  28،1( 3188يف املائـة يف مقابـ  31،7يف املائـة)،
ســـواء لـــدى الفتيـــان أو الفتيـــات .ويف عـــام  3188وللمـــرة األو  ،أصـــبحت جتربـــة التبـــع
واستمداما من حل آلرر أشد وضوحا لدى الفتيات ،و ن اسـتمر الفتيـان يف التـدرل بتـواتر
أكرب :فـ  23،2يف املائة مـن الفتيـان يف الواقـع يعترفـون باالسـتمدام اليـومي،
يف مقاب  21،3يف املائة من الفتيات .وباملث فـإن  7،6يف املائـة يـدرنون عشـر سـجائر علـى
األق يوميا ،يف مقاب  1،1يف املائة من املراهقات.
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في ن ت مصنفة حاب نو اانس والعدر ع إ م ن اا د ات
ن الفــار يف معــدالت االســتهالك املعلنــة ال يــزال كــباا بــل النســاء والرجــال ،و ن
كانت التجربة ال تزال أشد وضوحا لدى الرجال منها لدى النساء.
الب لتون فيد فني  12و  11ع م م العدر يف ع ل 2010
مرة واحدة على األقل يف الع ل
مرة واحدة على األقل يف العدر
النا ء
الرج ك
النا ء
الرج ك
القنب
الكوكايل

% 11.1
% 1.1

% 31.1
% 3.3

اإلكستاسي
األنفيتامل
اواوين

% 1.1
% 3.3
% 8.7

% 8.1
% 8.2
% 1.6

الشب

% 88

%1

الب لتون م العدر  11ع م يف ع ل 2011

مههرة واحههدة علههى األقههل يف مههرة واحههههههههدة علههى األقهههههل عشر مرات على األقل يف اله 10
بوم اا ضية*
يف اله  10بوم اا ضية
العدر
الرج ك

النا ء

الرج ك

النا ء

الرج ك

النا ء

القنب

% 11.1

% 21.71

% 36.21

% 81.11

% 7.11

% 2.1

الكوكايل
اإلكستاسي
اآلنفيتامل
اواوين

% 2.21
% 3.31
% 3.71
% 8.1

% 3.21
% 8.61
% 3.1
% 1.11

ويبلــع أكثــر مــن ربــع متعاطيــات املمــدرات أق ـ مــن  31عامــا مــن العمــر ،يف مقاب ـ
 88يف املائة فقل من املتعاطل .وتعاين الغالبية العظمى من هؤالء النسـاء ضـعفا نفسـيا بالغـا ،و
 21يف املائة منهن عاطالت ،ويعانل هشاشة مزدوجة ترتبل بنمل االستهالك واوياة امنسية.
إجراءات الالط ت الع مة:
يف طـــار اخلطـــة اوكوميـــة للفتـــرة  3188-3111ملكافحـــة املمـــدرات واإلدمـــان،
تستفيد هيرات لتلفة من دعم السلطات العامة .واملقصود أساسا:
• االستشارات يف مركز اإليواء واإلدماا االجتماعي
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• ليات االستقبال اخلاصة بالنسـاء يف مركـز الرعايـة باإلرشـاد والوقايـة يف طـار عـالا
اإلدمان ويف مراكز االستقبال واإلرشاد للحد من املماطر
• هياك اإليواء امماعي الن تستقب النساء وأطفاون.
وقد اعتمدت رطة حكومية ثانية ملكافحـة املمـدرات وسـلوكيات اإلدمـان للفتـرة
 .3187 - 3182وتضع هذه اخلطة يف اعتبارها السكان األكثر تعرضـا ،للحـد مـن اا ه ر
واألضرار الصحية واالجتماعية ،وعل بتحسل رعاية و رشاد متعاطيـات املمـدرات ،وتعزيـز
التوعية باملماطر الصحية واالجتماعية املتزايدة الن تتعرض وا النساء:
• بتوعيـة النســاء حبقيقـة مســتوى اســتهالكهن ،وخباصـة مــن الكحوليـات والتبــع ،الــذي
ي ة االقتراب من مستوى الرجال.
• بتعزيز جراءات معينة تستهدف اووام (ومن يرافقهن يف التبع).
• بتوضـــيح املمـــاطر الصـــحية (اإلصـــابة بـــبعض أنـــواة الســـرطان مـــثال) واالجتماعيـــة
(التعرض املتزايد للعنف مثال) الن ختتص ا النساء.
• بتحســل معرفــة وتقاســم األدلــة العلميــة املتعلقــة باملمــاطر املالزمــة لالســتهالك وقــت
اوم ـ  .ن التوصــية باالمتنــاة ال تــزال يف الواقــع يســاء فهمهــا ،ويبــدو أ ــا تصــطدم
بالثقة يف رربة احمليطل باملرأة اوام بأكثر مما تصطدم بالدلي العلمي.
• بالتشديد على املفارقة بل التطلع اوياة املتوازنة و ثار اسـتهالك املـؤثرات العقليـة.
وجرى أيضا التعرض للصلة بل التحكم يف الوزن واستهالك التبع.
و ــري أيضــا اختــاع تــدابا معينــة راصــة باووام ـ  ،وخباصــة فيــا يتعلــق بــأثر تعــاطي
الكحوليات على األم وامنل.
ويف مناســبة اليــوم العــاملي لوقــف التــدرل ،يف  28أيار/مــايو  ،3182أعلنــت وزيــرة
الشؤون االجتماعيـة والصـحة جـراءات ملكافحـة اسـتمدام التبـع ،مـع تركيـز امهـود املبذولـة
على الشباب والنساء .ومن اإلجراءات األساسـية أن كـ علبـة سـجائر سـتحم  ،قبـ صـيف
عام  ، 3181شارة تتضمن حتذيرا للحوامـ  .وسـيطبق هـذا األجـراء بعـد التشـاور عـن طريـق
نشر قرار.
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 2 - 1 - 2 - 1رنب الوزن الزائد لدل النا ء األلثر تعرض لل طر واحلهد مه انتشه
أمراض التت بة (نقص التت بة اضطراف ت الع ات الت ائية)
تراجع معدل الوفاة بأمراض القلب واألوعية الدموية كثاا منذ  21عامـا ،و ن ظلـت
هذه األمراض السبب األول لوفاة النساء (حالة وفـاة تقريبـا مـن كـ ثـالث) .وتعـاين امرأتـان
من ك مخس من زيادة الوزن ،مع أوجا تفاوت اجتماعية و قليمية بالغة.
ن الربنام الوطين للتغذية والصحة للفترة  3181 - 3188يتضـمن تـدابا ختـدم
املـرأة .واألهــداف املمتلفـة حمــددة حسـب مســات كـ مــن امنسـل .وعــالوة علـى علـ فــإن
بالربنام تدابا معينة تتعلق حباالت نسائية حمددة .ومثال عل ” :مكافحة نقص اوديـد لـدى
الفقاات“ ” ،حتسل حالـة اـض الفوليـ لـدى النسـاء الـالا يف سـن اإلجنـاب“” ،تشـجيع
الرضاعة الطبيعية“.
 1 - 1 - 2 - 1توعية النا ء ف لوق بة م األمراض ال تنتقل ف التص ك ااناال
يطول فاوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز عـددا كـباا مـن النسـاء :ففـي عـام 3181
كـ ّن يشـكلن  23يف املائـة ممـن أصـيبوا حـديثا ـذا الفـاوس وظلـت هـذه النسـبة تتزايـد منـذ
الثمانينيـــات (يف عـــام  8712شـــكلت النســـاء  81يف املائـــة مـــن حـــاالت اإلصـــابة امديـــدة
بالفاوس/اإليدز).
وتتضمن اخلطة الوطنية ملكافحة فاوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز للفتـرة -3111
 3183حمورا استراجتيا يهدف حتديد تدابا تناسب لتلف فرات السكان ،ومنـهم النسـاء.
واملقصود أساسا مكافحة أوجا عدم املساواة االجتماعية بـل امنسـل ،وال سـيما االجتماعيـة
واملهنية منـها ،الـن ميكـن أن تـؤثر يف العالقـات امنسـية للرجـ  ،وكـذل للمـرأة .والواقـع أن
النساء غالبا ما يرضل أكثر من الرجال مبمارسـة امـنس دون وقايـة ،وخباصـة عوات املسـتوى
التعليمي الضعيف .والنساء أيضا كثاا ما يقعن ضحايا لالعتداءات امنسية .ن تـدابا الوقايـة
أيضــا ،لكــي تكــون فعالــة ،يــتعل أن تتضــمن جــا جنســانيا لزيــادة ثكــل املــرأة ،وتطــوير
تصورات وسلوكيات الرجال والنساء.
ن اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة فــاوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واألمــراض الــن
تنتق باالتصال امنسي للفترة  3181 - 3181حتـدد تـدابا للوقايـة تناسـب لتلـف فرـات
السكان ،وال سيما النساء .ومن هنا يذكر التقرير ما يلي:
”بطوك ف وس نقص اان عة البشربة عد ا لب ا م النا ء ( 11يف اا ئة مه حه الت
ا،ص فة فف وس نقص اان عة البشربة فني مته برت ااوبهة ااناه نية يف عه ل  )2002وتطهوا
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األمهراض اله تنتقههل ف التصه ك ااناههال ( 1يف اا ئههة مه الناه ء ون اخل ماههة والعشههرب مه
العدر مص ف ت فواحد م ا األمراض).
إن الد اسهههتني االستقصههه ئيتني فشهههين ااعرفهههة وااواقهههف وااعتقهههدات وااد سههه ت
( )2001وفشين احلي ة ااناهية يف فرناه ( )2001تع اه ن الفهرو فهني الرجه ك والناه ء
سههواء يف التصههو ات ااتعلقههة ف حلي ه ة ااناههية أو يف الاههلولي ت اانبثقههة عنهها  .ومه نه فههرن
النا ء غ لب م برضني ألثر م الرج ك مبد سهة ااهنس ون وق بهة وا صهة شوات اااهتول
التعليدههال ال ههعيف .وتزبههد ناههبة النا ه ء غ لب ه فواقههع ثههذأ مههرات يف ا،فههذغ ع ه وقههوعا
علهى
ضح ب العتداء جناال .وعند حدوأ القطيعة تواجط النا ء وا صة م تزبد أعد
 11ع م صعوفة يف التف وض على احلد بة مع عشرائا ااد .
إن أوجط عدل ااا واة االجتد عية فني ااناني وال سهيد االجتد عيهة وااانيهة منها
ت ثر يف العذق ت ااناية للرجل ول لىل للدرأة.
وإشا ل نمم العذق ت االجتد عية فهني ااناهني ته ثر علهى الاهلولي ت الوق ئيهة فرهنه
تتدخل أب يف ال شف ع األمراض ال تنتقل ف التص ك ااناال وعذجا  .وإشا له ن بته ح
للنا ء فر ألثر لل شف ع األمراض وال سيد يف مت فعهة أمهراض الناه ء فهرن ال شهف
عه أمراضهها ب ههون أقههل تههب ا نظههرا لتيه األعههراض ع ه ة .وإشا أصههيب الرج ه ك فيحههد
األمراض ال تنتقل ف التص ك ااناهال فهرهن ب ونهون أقهل مه الناه ء فهي فع مهرات يف حته بر
رب ا يف ن سة اانس حىت بتد م مع اة نفاط .وعذوة على شلهىل فهرهن و هون يف
ن سة اانس ون وق بة فع س النا ء.
إن تهداف الوق بهة ل ههال ت هون فع لهة بههتعني أن تت هد هنجه جناه ني لزبه ة مت ههني
اارأة وتطوبر تصو ات وسلولي ت الرج ك والنا ء“.
ن السمات الن تنفرد ا النساء يف مكافحة فاوس نقـص املناعـة البشـرية واألمـراض
الـن تنتقـ باالتصـال امنســي موضــوعة يف االعتبـار يف الــربام املمتلفــة املنفـذة يف طــار هــذه
اخلطة :برنام املهاجرين ،وبرنام السـالمة والصـحة املهنيـة والسـحاقيات ومشـتهي امنسـل
ومغايري اووية امنسانية ،وبرنام متعاطي املمدرات وممارسي الدعارة.
وهناك جراءات متمذة لتعزيز نشر وتوزيع أغطيـة عنـق الـرحم ،وهـي وسـيلة الوقايـة
الوحيدة الن تتحكم فيها املرأة.
وفيمــا يتعلــق بالوقايــة فــإن الكشــف عــن فــاوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز أصــبح
يُدرا اآلن يف طار الفحص اخلاص بأمراض النساء ،وكذل يف فترة اوم .
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و ـري تنفيـذ تـدابا لصـا األمهـات املصـابات بفـاوس نقـص املناعـة البشـرية .فقــد
كيّفت غرف التنسيق العالجي وسائ اإليواء اخلاصة ا الستقبال األمهات وأطفـاون .وثـول
الدولة ،عالوة على عل  ،جراءات تتمذها اممعيات لصـا األسـر املعنيـة بـالفاوس ،ومنـها
هيرة ”ارسم ل رروفا“ الن تستقب يف باريس قرابة  311أسرة سنويا.
وقد أُدرجـت الوقايـة مـن فـاوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز واألمـراض الـن تنتقـ
باالتصال امنسي ومكافحتها يف طار ”الربام اإلقليمية وصول األكثـر حرمانـا علـى الوقايـة
والرعايــة“ ،و ”الــربام اإلقليميــة إلدمــاا الســكان املهــاجرين“ .وباإلضــافة علـ تطــر
رفاالت الذكور واإلناث مانا يف هيرات استقبال املهاجرين.
ورتاما فإن أنظمة التشميص السريع لفاوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز الـن ثووـا
وزارة الصحة تستهدف بوجا راص ممارسي الدعارة.
 3 - 3 - 1حتسل الوقاية من األمراض املزمنة الن تصيب النساء بوجا راص والكشف عنها
 1 - 2 - 2 - 1حتاني ال شف ع أنوا الار ن أب
يتزايــد تطــور الســرطان عنــد النســاء يف األعــوام األرــاة :ع تصــاب  12 111امــرأة
بسرطان الثدي ك عام .وقد بدأ يف مطلع عـام  3111تعمـيم برنـام الكشـف عـن سـرطان
الثدي ،غا أن معدل املشاركة يف برنام الكشف متوقف .ويضاف عل أنا يتعل تعزيـز
عمليات الكشف عن سرطان القولون الن عممت يف عام  3116وعن سرطان عنـق الـرحم،
وهي العمليـات الـن جتـري بشـأ ا جتـارب اآلن .وال تـزال هـذه العمليـات غـا كافيـة حـد
بعيــد فيمــا يتعلــق بالشــرائح االجتماعيــة األكثــر حرمانــا .ومــن الضــروري  ،يف ضــوء هــذه
التطورات ،عطاء األولوية لتدابا الوقاية والكشـف ،وحتسـل نوعيـة الرعايـة ،و زالـة معوقـات
اوصول على الرعاية.
و عا كان سرطان الثدي هو أشيع أنواة السـرطان بـل النسـاء (واحـد مـن  )1وكـان
يتطور على مدى أطـو ل ،فـإن البيانـات املتعلقـة بكـ أنـواة السـرطان الـن تصـيب هـذه الفرـة
عديدة .ولذل فإن معهد املراقبة الصحية ينشر بيانـات عديـدة عـن السـرطان يفـر فيهـا بـل
الرجال والنساء .وعالوة على عل فـإن بـارومتر السـرطان املؤلـف مـن املعهـد الـوطين للوقايـة
والتربية الصحية واملعهـد الـوطين للسـرطان يقـدم عناصـر كميـة وكيفيـة حسـب نـوة امـنس.
ويف هذا الصدد فإن حصيلة رطة السرطان للفترة  3182-3117تورد ما يلي:
األ
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ربقة جدبدة لتقدبر ”ص يف فترة البق ء على قيهد احليه ة“ (و هو البقه ء اله ت و ه مذحظتهط
إشا ل ن الار ن و الابب ايفتدهل الوحيهد لوفه ة اارضهى) و هال الطربقهة اله اسهت دممم
اه نظه ل تاههجيل
ألوك مههرة يف فرناه وأصههبحمم مرجعه للدجتدههع العلدههال الههدوي .وقههد حت ّ
أنوا الار ن (قلة التهيخ يف تهوف البي نه ت رديهع مراحهل التشه يص) .واز ا ت ااعرفهة
ف لالولي ت والتصو ات ااتعلقة ف لاهر ن فف هل فه ومتر الاهر ن (ااعاهد الهو ين للوق بهة
والترفية الصحية  -ااعاد الو ين للار ن) وف ومتر الصهحة (ااعاهد الهو ين للوق بهة والترفيهة
الصحية) .وقد أعيهد حتربهر ه ا البي نه ت يف عه ل  2010ونشهرت يف عه ل  2012وتاه عد
علهههى عقهههد مق نه ه ت فنته ه ئل بعهههة عه ه ل  .2001وعهههذوة علهههى شلهههىل د ردبهههد الد اسهههة
فعههد ع ه مني م ه تش ه يص الاههر ن واارتقههب
االستقص ه ئية ع ه نوعيههة حي ه ة األ ه
احلصوك على النت ئل األولية يف موعد غ بتط هن بة ع ل .“2011
وعالوة على عل  ،وفيما يتعلق بالوقاية من سرطان القولون والـرجم وغـا علـ مـن
أنــواة الســرطان املعديــة والكشــف عنــها ،فــإن حصــيلة الفتــرة  3182-3117تــدل علــى أن
تبسيل امدول الزمين للتحصل يف عام  3182من شأنا حتسل تغطية التحصـل ضـد فـاوس
الــورم اوليمــي البشــري ،الــذي تراجــع يف عــام ( 3183يوصــى بالتحصــل يف س ـ ّن مــا بــل
 88و  81عاما) .وجرى تنفيذ برام جتريبيـة للكشـف املـنظم عـن سـرطان القولـون والـرحم
( 82مقاطعة) ،وسيجري تقييم ثارها.
 2 - 2 - 2 - 1ال شف ع ح الت االلتة

ومع اتا فش ل ف ل

مع تقدم العمر ،واوالة الزواجية ،وا لوضع املهـين ،ومـا مياثـ علـ مـن حـاالت ،فـإن
احتمال املرور بفترة اكتراب يزيد لدى النسـاء أكثـر مـن الرجـال بواقـع مـرة ونصـف املـرة
مــرتل .وميكــن حتقيــق تقــدم يف الوقايــة املبكــرة :وال حيص ـ مــا بــل  21و  11يف املائــة مــن
املكتربــات علــى أي رعايــة حمــددة .وهــذه األمــراض ســتحظى باهتمــام حمــدد يف طــار وضــع
االستراتيجية الوطنية الصحية.
 2 - 3 - 1العـــودة
والتربية امنسية

سياســــــ ة للصـــحة اإلجنابيـــة تقـــوم علـــى االرتيـــار اوـــر للمـــرأة

 1 - 1 - 2 - 1احلصوك على وس ئل منع احلدل
على الـرغم مـن ارتفـاة معـدل نشـر وسـائ منـع اومـ  ،فإنـا ال يـزال هنـاك احتيـاا
أساســي املعلومــات والتوعيــة لتعزيــز فعاليــة وأمــان هــذه الوســائ  .ن وســائ منــع اومـ ،
وال ســيما الوســائ الفمويــة الــن يصــفها الطبيــب ،انتشــرت بكثافــة بــل النســاء :فقــد ورد يف
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بــارومتر الصــحة لعــام  3181أن  78يف املائــة مــن الفرنســيات النشــيطات جنســيا فيمــا بــل
 81و  17عاما من الع مـر يصـرحن بـأ ن يسـتمدمن وسـيلة ملنـع اومـ  .ومـع علـ يالحـت
عدم كفايـة وسـائ معينـة ملنـع اومـ  ،وانعـدام املسـاواة يف حصـول النسـاء علـى وسـائ منـع
اوم  :تنسى  66يف املائة مـن النسـاء تنـاول اوبـة مـرة كـ عـام ،و  38يف املائـة مـن النسـاء
مرة كـ شـهر ويف عـام  3111وقـع رُمـس حـاالت اومـ غـا املرغـوب لـدى نسـاء كـن
يستمدمن وسيلة فموية ملنع اوم .
ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،3188أطلق املعهد الـوطين للوقايـة والتربيـة الصـحية أيضـا
الة وطنية لالتصال تتعلق مبنع اوم  ،وتركز على نسيان تناول اوبـة .وكـان املقصـود حـث
النساء املعنيات على استعمال وس ائ أررى ملنـع اومـ أقـ تقييـدا .ويتعلـق الشـق الثـاين مـن
الــة االتصــال الــن أطلقــت يف عار/مــارس  ،3183بوجــا أرــص ،بالوســائ العاجلــة ملنــع
اوم ـ  .وهــدف اوملــة هــو التعريــف بإمكانيــات التــدارك يف حالــة الفش ـ يف منــع اوم ـ ،
وخباصة تعريف النساء بالوسائ العاجلة الثالث ملنع اومـ ومواعيـد التنـاول .وتتصـدى هـذه
اوملــة للتصــور اخلــاط املــرتبل بعبــارة ”حبــة الغــد“ ،بتوضــيح األشــكال األرــرى للوســائ
العاجلة ملنع اوم  ،والتوعية مبواعيد التناول الن تتجاوز الــ  31سـاعة التاليـة ملمارسـة امـنس
بوقاية قليلة أو دون وقاية.
وجرى أيضـا تعـدي اإلطـار القـانوين والتنظيمـي تيسـاا وصـول النسـاء علـى وسـائ
منع اوم :
• فقانون ”املستشفى واملريض والصحة واألقاليم“ املؤر  38ثوز/يوليـا  3117مسـح
للممرضات واملمرضل يف املدارس بـأن ـددوا ملـدة سـتة أشـهر وصـفة طبيـة وبـوب
منع اوم الفموية .أمـا الصـيادلة فمسـمو وـم بتجهيـز وسـائ منـع اومـ الفمويـة
بعد تقدمي وصفة طبية قدمية يرجع تارمها أق من عام
• ومسـح مرسـوم مــؤر  31ثوز/يوليـا  3183بتــوفا الوسـائ العاجلــة ملنـع اومـ يف
األقسام امامعية للطب الوقائي وحتسل الصحة.
وكان قانون ثوي الضمان االجتماعي لعام  3182ينص على قيام نظام التـأمل ضـد
املـرض بســداد  61يف املائــة مــن تكــاليف وســائ منــع اومـ املمصصــة للقاصــرات فيمــا بــل
 81و  82عامــا مــن العمــر .واعتبــارا مــن  28عار/مــارس  ،3182أصــبح اوصــول علــى
وسائ منع اوم مانيا بدون الكشف عن اووية ،ومكفوال بنسبة  811يف املائـة للقاصـرات
فيما بل  81و  81عاما من العمر.
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ومبوازاة عل تعكف اوكومة على تنويع وسـائلنا ملنـع اومـ لكـ األعمـار ،اسـتنادا
االقتراحات الن تقدمت ا اويرـة العليـا للصـحة .ويف أيار/مـايو  ،3182ومواصـلة للعمـ
على تعريف النساء بتنوة وسائ منع اومـ  ،أُطلقـت الـة اتصـال جديـدة موجهـة عامـة
اممهور ومعنونة ”وسيلة منع اوم الن تناسب موجودة“.
وتركز هذه اوملة ،املرتكزة على أعمال اويرة العليا للصحة ،علـى تنـوة وسـائ منـع
اوم ـ الــذي يســاعد علــى مواءمــة هــذه الوســائ مــع أاــاط اويــاة واألعمــار ،وكــذل مــع
مشاريع النساء واألزواا.
وعندئذ يتم ،حسب ك حالة ،اقترا وسيلة فعالة ملنع اوم يـتعل أيضـا أن تتوافـق
مع التاريخ الطا لك امرأة .وسواء تعلق األمر بتعبرة أوسع للموظفل واممعيـات ،أو بإتاحـة
معلومات أكثر لازواا ،أو بتطوير التربية امنسـية ،فإنـا ال بـد مـن ارتيـاد كـ السـب لتنفيـذ
سياسة كاملة ومترابطة يف مال منع اوم .
وقد عمدت اويرة العليا للصـحة ،بنـاء علـى طلـب الـوزارة املسـؤولة عـن الصـحة،
وضع توصيات جديدة راصة باملمارسات السليمة وموجهـة األرصـائيل الصـحيل الـذين
يصــفون الـــدواء (األطبـــاء والقـــابالت) ،ملســـاعد م يف زيـــادة مواءمـــة الوصـــفات الطبيـــة مـــع
االحتياجات يف مال منع اوم .
وفضال عن عل أجرت وزارة حقو املـرأة حـوارا مـع املنـاطق لتعمـيم وسـيلة
ملنع اوم  ،املعمول ا فعال يف  83منطقة .وهذا النظـام يسـمح للشـابات والشـبان مـن قلـيم
ما باوصول على وسيلة متوافقة ملنع اوم مانا وبدون الكشف عن اووية.

PASS

ويضــاف عل ـ أن القــانون رقــم  8111 - 3183املــؤر  82كــانون األول/
ديســـمرب  3183لتمويـ ـ الضـــمان االجتمـــاعي لعـــام ( 3182املرســـوم التنفيـــذي رقـــم
 311-3182املــؤر  31عار/مــارس  )3182أجــاز حتمــ  811يف املائــة مــن تكــاليف
وسائ منع اوم املمصصة للمراهقات فيما بل  81و  81عاما من العمر.
 2 - 1 - 2 - 1اللجوء إ ا،هن ء االختي ت للحدل
يف عــام  3117وضــعت املفتشــية العامــة للشــؤون االجتماعيــة تقريــرا عــن ”تقيــيم
سياســات منــع اومـ غــا املرغــوب ورعايــة اإل ــاء االرتيــاري للحمـ “ ،ألقــى الضــوء علــى
مفارقة فرنسية :فعلى الرغم من التوزيع الكثيف لوسائ منع اومـ  ،فإنـا حتـدث يف كـ عـام
 331 111حالة اء ارتياري للحم  .ويف عام  3181كـان اللجـوء اإل ـاء االرتيـاري
للحم تقوم بـا  81،8امـرأة تتـراو أعمـارهن بـل  81و  17عامـا مـن كـ ألـف .وتنتـهي
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ست حاالت ا غا مرغوب من ك  81بإ اء ارتياري للحمـ (يف مقابـ  1مـن  81يف
عــام  .)8721ويف عــام  3181جــرى  82يف املائــة مــن حــاالت اإل ــاء االرتيــاري للحم ـ
رارا املستشفيات ،كان منها  83،8يف املائة جرت يف عيادات طبية راصة.
ومنذ عام  3111أصبح يؤعن ملراكز تنظيم األسرة والتربية األسرية واملراكز الصـحية
باإل ــاء االرتيــاري للحمــ طبيــا (وهــذه املمارســة كانــت مقصــورة مــن قبــ علــى أطبــاء
املستشــفيات) .ومــع علـ فــإن تاحــة اإل ــاء االرتيــاري للحمـ طبيــا يف املدينــة أو يف مركــز
صحي ليست موزعة بشك متكاف يف اإلقليم الوطين.
ويف مواجهـــة الصـــعوبات املســـتمرة ،اختـــذت اوكومـــة تـــدابا جديـــدة يف صـــيف
عام :3183
• صدور تعميم يف مطلع ثوز/يوليا  3183بشأن اللجـوء
للحم يف فص الصيف

مراكـز اإل ـاء االرتيـاري

• حتمـ  811يف املائــة مــن تكــاليف اإل ــاء االرتيـاري للحمـ وزيــادة الرســوم لتغطيــة
كــ التكـــاليف الـــن تتحملـــها املؤسســـات يف عمليـــات اإل ـــاء االرتيـــاري للحمـ ـ
بالشفل .ويـرد هـذا اإلجـراء يف قـانون ثويـ الضـمان االجتمـاعي لعـام  3182وبـدأ
سريانا يف  28عار/مارس
• حتمـ  811يف املائــة مــن تكــاليف منــع اـ القاصــرات يف طــار نظــم متوائمــة لعــدم
الكشف عن اووية.
وقد أعيد بشك كـبا تقـدير رسـوم اإل ـاء االرتيـاري للحمـ  .وهـذه الرسـوم ،الـن
تقابـ بانتقـادات شـديدة أل ـا تقـ كـثاا عـن النفقـات املتحملــة ،كانـت تضـغل بشـدة علــى
املؤسســات ،وتفســر جزئيــا قلــة عــدد املــوظفل املســتعدين ملزاولــة هــذا العمـ  ،وبالتــال طــول
فترات االنتظار للنساء .وبذل يساعد هذا القرار على لغـاء أي مـانع مـال يعـو اللجـوء
اإل اء االرتياري للحم  ،ويتجاوب مـع هـدف حتسـل رعايـة النسـاء يف حـاالت اومـ غـا
املرغوب.
وكـان املـانع الثـاين الـذي تصـدّت لـا اوكومـة هـو نقـص املعلومـات .وقـد أدى عـدم
االكتراث أو التقصا بالسلطات العامة ترك ساحة املعلومات ملصا راصة عمدت ،حتـت
ستار اويـاد والتعـاطف ،نشـر معلومـات راطرـة وموجهـة وتنطـوي علـى ا امـات .وكـان
ال بد من وضع حد وـذه اوالـة .ولـذل أنشـأت اوكومـة املوقـع الشـبكي  ،ivg.gouv.frوهـو
موقع مؤسسي يقدم معلومات موثوقا ـا وحمايـدة عـن اإل ـاء االرتيـاري للحمـ  .ويعـد هـذا
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املوقع أول مصدر للمعلومات لعدد كـبا مـن النسـاء الـالا حيـتجن
اوم غا املرغوب.

املعلومـات يف حـاالت

واوصــول علــى املعلومــات ال يكفــي بالتأكيــد .ع يلزمنــا أيضــا منفــذ رــر و مــن.
ولذل عدّل ملـس الشـيو مشـروة قـانون املسـاواة بـل املـرأة والرجـ لتـوفا اايـة أفضـ
للمرأة من حماوالت عرقلة اإل اء االرتياري للحم .
واملــانع الــذي يــتعل القضــاء عليــا أيضــا هــو التفــاوت وأحيانــا عــدم الكفايــة يف تقــدمي
الرعاية بشك متوافق يف بعض األقاليم .ع يضطر بعض النسـاء قطـع مسـافات طويلـة مـن
أج اإلجهاض .ويف بعـض اوـاالت تكـون الطريقـة املسـتمدمة مفروضـة علـيهن .واملطلـوب
جهد حقيقي لتنظيم تقدمي الرعاية ،حىت تتـا لكـ امـرأة مكانيـة اإل ـاء االرتيـاري للحمـ ،
حبيث ال تبعد كثاا عن مسكنها وبالطريقة الن ختتارها.
 1 - 1 - 2 - 1الترفية ااناية
ينص قانون التعليم على عقد ثالثة اجتماعات سـنوية للتربيـة امنسـية .وتتضـمن هـذه
االجتماعات تعلم االحترام املتبادل ،واملساواة بل املرأة والرج  ،وقبول االرتالفات .وتطـر
أيضا مسـألة العنـف ضـد املـرأة .وتتضـمن هـذه االجتماعـات أيضـا معلومـات حمـددة عـن منـع
اومـ وتفــادي اومـ غــا املرغــوب ،وكــذل عــن األمــراض الــن تنتقـ باالتصــال امنســي
وفـــاوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز .وال بـــد مـــن تكثيـــف امهـــود لكفالـــة عقـــد هـــذه
االجتماعات بالفع يف مجيع املنشآت التعليمية.
وتؤكد رطة العم الن اعتمد ا اللجنة املشتركة بل الـوزارات وقـو املـرأة يف 21
تشــرين الثــاين/نوفمرب  3183أن التربيــة امنســية ــب أن تتصــدى للتصــورات االجتماعيــة
البالية .وسـيجري النظـر يف حتسـل التنسـيق بـل أنشـطة ا ـالس اإلقليميـة وأنشـطة الوكـاالت
اإلقليمية للصـحة ،وستشـترك يف هـذه املبـادرات ا ـالس اإلقليميـة احملشـودة وـذه املسـألة ،مـن
رالل وحدات ”وسيلة  Passملنع اوم “.
وعمال علـى تفعيـ اجتماعـات التربيـة امنسـية يف املـدارس واملنشـآت التعليميـة ،فـإن
الــوزراء املســؤولل عــن التعلــيم الــوطين وحقــو املــرأة والنج ـا يف التعلــيم دعــوا الســلطات
األكادميية ،برسالة مؤررة  2عار/مارس ،تنفيذ التـدابا املقصـود ـا رلـق ثقافـة االحتـرام
واملساواة ،وضمان توفا معلومات منتظمة عن منع اوم .
وسيجري يف غضون عام  3181اإلعالن عن رطة أمش لتفعي التربية امنسية.
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 1 - 3 - 1مكافحة أوج ا عدم املساواة يف متابعة اوم
على الرغم مـن أن فرنسـا تتصـدر البلـدان األوروبيـة يف عـدد املواليـد واخلصـوبة ،فـإن
أكثــر مــن ســبعل امــرأة ميــس كـ عــام بســبب اومـ أو عواقبــا ،وهــذا يشــك نســبة وفيــات
 7،6لكـ  811 111مولــود .ويشــك اوــد مــن الوفيــات النفاســية أيضــا
نفاســية تص ـ
أولويــة يف الصــحة العامــة .وتقــوم اللجنــة الوطنيــة خلــرباء الوفيــات النفاســية منــذ عــام 8771
بدراســات استقصــائية وطنيــة ســرية لدراســة مجيــع حــاالت الوفيــات النفاســية .وتشــا هــذه
الدراسات أن زهـاء  11يف املائـة مـن هـذه الوفيـات ميكـن جتنبـها أو يفتـرض أ ـا كـذل ،
أل ا ترتبل غالبا بطرائق عالجية غا مالئمة .وجرى أيضا اختـاع تـدابا تصـحيحية ،وال سـيما
اعتماد توصيات تتعلق باملمارسات السريرية للحد من حاالت الوفاة بسبب ال يف.
ويف تشرين األول/أكتوبر  3183نشرت وزارة الصحة تقريرا يتضـمن تقييمـا لرعايـة
األم والطف عند الوالدة ،وهي الرعاية الن أعيد الـتفكا فيهـا منـذ التسـعينيات يف شـبكة أقـ
كثافـة ولكــن تتمتــع مبســتوى جتهيـز أفضـ  ،لتــوفا قــدر أكــرب مـن األمــان للرعايــة .ومــن هنــا،
وتطبيقــا ملرســوم مــؤر  7تشــرين األول/أكتــوبر  ،8771مل يعــد يســمح بالعمــ يف مــال
أمراض النساء ال لدور التوليد الن جتري ثالمثائة عملية توليـد علـى األقـ كـ عـام .ويف عـام
 3181أصبحت دور التوليد من الفرة  3و  2تتو قدرا من عمليات التوليد أكـرب ممـا كانـت
تتواله يف عام  23( 3118يف املائة يف مقاب  11يف املائة) ،وتوفر رعاية أفضـ  .وفضـال عـن
عل ظ زمن الوصـول ثابتـا علـى املسـتوى الـوطين ،علـى الـرغم مـن تركيـز الرعايـة املقدمـة.
وعلى غرار عام  ، 3118يصـ نصـف النسـاء دار للتوليـد يف أقـ مـن سـبع عشـرة دقيقـة
وال يزال ثابتا أيضا امزء اخلاص بالوالدات الن تتم يف مكان يبعد أكثر من ثالثـل دقيقـة عـن
املـ ل .وقــد أصــبحت قــدرات املستشــفيات علــى االســتيعاب يف عــام  3181موزعــة بشــك
أكثر اتساقا منها يف عام .3111
ن اوم واخلروا من دار التوليـد أمـران يصـعب بشـك بـالع أن حتققهمـا األمهـات
القلــيالت املنعــة ،وبالــذات الوحيــدات ،الــالا يك ـ ّن مبفــردهن مــع رضــيعهن .وميكــن لتــدر
املهنيل (القابلة ،األرصائية االجتماعية )... ،أن يساعدهن وأن يسه اد رابطة بـل األهـ
والطف  .و ري يف طار التأمل ضد املرض جتربة ردمة مرافقـة الوالـدات املـ ل ،املسـماة
”نظــام  ،“PRADOومــن املقــرر تعمــيم هــذه اخلدمــة .ويف طــار هــذه اخلدمــة املقترحــة مميــع
النساء ،سيو اهتمام راص لامهات الوحيدات.
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 2 - 1املســـاواة بـــل املـــرأة والرجـــــــ يف االستحقاقـــــــات االقتصاديـــــــة واالجتماعيـــة
(املادة )82
التوصية (اا ت ن ” :)11 - 12فيند حتي اللجنة علد ف ااو ال تبه ا الدولهة الطهرف
لتحاههني ح لههة اااههن ت فاههبل منهها مههثذ ااشههرو احل ههومال ،عهه ة تقيههي ااع هه ت
التق عدبة الصت ة ف ذ ع التداف ايفد ة لرصهد ح لتها الصهحية وأوضه عا ااعيشهية
حههىت تتاههىن االسههتج فة الاههربعة يف األزم ه ت فههرن القلههع ال بههزاك با ه و فاههبب عههدل
وجو تهداف حمهد ة األ هداف ا فحهة هتدهين اااهن ت مبه فهيا اااه جرات .وتشهجع
اللجنههة الدولههة الطههرف علههى وضههع سي سههة ع مههة ه ملة ومتاههقة لتحاههني ح لههة اا اههن ت
ووضههع فههرامل وسي س ه ت ه ملة هتههدف علههى وجههط اخلصههو إ الق ه ء علههى هتدههين
ااان ت وتدعو إ إ اج النت ئل يف تقربر الدو ت ااقبل“.
 8 - 2 - 1حتسل حالة املسنل
العمر املتوقع للنساء هـو  11،1عامـا ،وللرجـال  21،3عامـا ( .)3188وفرنسـا مـن
بلدان يف أوروبا تطول فيها أعمار النساء ،ومعها سبانيا و يطاليا.
وتتفق البيانات ا تمعية واإلحصائية منذ أعوام علـى اعتبـار العزلـة حـافزا لكـ أنـواة
االستبعاد األررى .وبعدا رئيسيا لفقر املسنل ،وخباصة النساء.
وانطالقــا مــن هــذه النتيجــة ،أطلقــت وزيــرة شــؤون املســنل واالكتفــاء الــذاا يف 82
كانون األول/ديسمرب ” 3183التعبرة الوطنية ملكافحة عزلـة املسـنل (مونـاليزا)“ ،املنـوط ـا
التقدم باقتراحات ملكافحة العزلة االجتماعية للمسـنل .وسـتعكف مموعـة مـن حـوال ثالثـل
مجعية وهيرة على عداد امهود التطوعيـة ا تمعيـة ،وستُسـتحدث ومسـة وطنيـة لتعزيـز التـدابا
املتمذة و برازها.
ويتعل على فريق موناليزا العام وضع نظام اجتمـاعي حملـي لتحقيـق تواصـ قليمـي
أفض ـ  .وعليــا حتديــد االحتياجــات مــن حيــث الشــراكات املاليــة ،واقتــرا اــوعا اقتصــادي
لربنام العم املوضوة .وسيقدم التقرير النهائي عن مسألة النظـام االجتمـاعي احمللـي يف ايـة
حزيران/يونيا .3182
ويتســق هــذا العمـ مــع مهمــة يرــة ا تمــع الفرنســي لشــيمورة الســكان .وســيكون
مموة هذه األعمال أساسا إلعداد مشروة قانون يف النصف األول من عـام  3181يتضـمن
أيضــا تــدابا ترقبيــة يف مــال الوقايــة ،وخباصــة يف مــال الصــحة ،وكــذل فيمــا يتعلــق بإرشــاد
املسنل وأسرهم يف حاالت اإلعالة.
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ن عــدد املهــاجرين الــذين تتزيــد أعمــارهم علــى  11عامــا يزيــد علــى  111 111يف
فرنسـا ،منــهم  261 111فــو اخلامســة والســتل ويعــيش معظــم هــؤالء األشــماص يف بيرــة
عادية (يعيش  6يف املائة منهم يف منازل عمال مهاجرين).
واستنادا األعمال املشتركة بل الـوزارات بشـأن ظـروف حيـاة املسـنل املهـاجرين
( ،)3181وباالشتراك مع الصندو الوطين للتأمل ضد الشيمورة ،جتـري اآلن جتربـة لتـوفا
املعلومــات واإلرشــادات للســكان غــا املســتقرين ،ومنــهم املســنون املهــاجرون .و ــري علــى
ســبي التجريــب تنفيــذ تــدابا حمــددة أرــرى ،وال ســيما بــدعم مــال مــن الصــندو األورول
لإلدماا.
ويف طـــار املـــؤثر االجتمـــاعي الكـــبا الثـــاين املعقـــود يف  31و  38حزيران/يونيـــا
 ،3182شدد الشركاء االجتماعيون على ضرورة مواصلة التفكا يف تنسـيق اوقـو يف شـىت
أنواة اإلجـازات العائليـة ( جـازة األبـوة ،جـازة االحتيـاا وجـود أحـد الوالـدين  )...مـن
حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحوي  .وستتقدم اوكومة ليهم باقتراحات.
 3 - 2 - 1مكافحة الفقر وعدم االستقرار اللذين يتزايد تعرض النساء وما
ن معــدل فقــر النســاء يف فرنســا ،كمــا يف معظــم البلــدان األوروبيــة ،يعلــو قلــيال علــى
معدل فقر الرجال 81 :يف املائة يف مقاب  82يف املائـة (املعهـد الـوطين لإلحصـاء والدراسـات
االقتصــادية .)3117 ،ويعــيش حتــت رــل الفقــر أق ـ قلــيال مــن  1،1ماليــل امــرأة و 2،1
ماليل رج  ،باستمدام عتبة الـ  61يف املائـة مـن متوسـل الـدر  .والواقـع أن بعـض األسـر،
ومعظمهــا نســائية ،هــي األكثــر معانــاة للفقــر .فمــا يقــرب مــن  22يف املائــة مــن أفــراد األســر
الوحيدة الوالد ،وال سيما النساء ،يعيشون حتت رل الفقـر .ويتضـح الفـر أكثـر بـل األكـرب
سنا :فبعد بلو  21عاما من العمر ،تشك النساء أكثر من  21يف املائة من الفقراء.
وهــذا الفــر يفســره جزئيــا العمــر األطــول املتوقــع للنســاء ،ولكــن يفســره أساســا أن
العديـــد مـــن النســـاء ال يعملـــن ،وحيصـــلن علـــى معاشـــات تقاعديـــة ضـــريلة للغايـــة ،أو علـــى
استحقاقات املعاشات التقاعدية ،أو اود األدىن للمعاشات التقاعدية.
ن ”اخلطــة املتعــددة الســنوات ملكافحــة الفقــر وحتقيــق اإلدمــاا االجتمــاعي“ ،الــن
اعتمــد ا يف  38كــانون الثاين/ينــاير  3182اللجنــة املشــتركة بــل الــوزارات ملكافحــة الفقــر،
تعب ـ أكثــر مــن  31وزارة .ومــن شــأن هــذه اخلطــة الشــاملة مســاعدة النســاء املعنيــات علــى
التحرر من عدم االستقرار أو الفقر ،وعل أساسا من رالل التدابا التالية:
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• تعزيــز الوصــول دور اوضــانة ألطفــال األســر الفقــاة :العم ـ يف النهايــة علــى أن
تكون نسبة األطفال الفقراء الذين تستقبلهم دور اوضانة مطابقة للنسـبة الـن ميثلو ـا
يف اإلقلــيم ،حبــد أدىن  81يف املائــة .وترغــب اوكومــة يف ثكــل األســر الضــعيفة مــن
اوصول على وقت الفرا والترفيا
• مكافحة تراكم الديون
• املســاعدة املاليــة لاســر الفقــاة الوحيــدة الوالــد أو العديــدة األفــراد ،مــن رــالل زيــادة
عانة دعم األسرة وزيادة العالوة العائلية
• زيادة در التضامن الفعال :سيعاد تقدير ”در التضامن الفعال األساسي“ ،عـالوة
على التضمم ،على عشرة أعوام ،للوصول بـا مـرة أرـرى مسـتواه األصـلي البـالع
 11يف املائة من اود األدىن لاجـور املشـترك بـل املهـن .وسـينجز أوال  3يف املائــــــة
يف أيلول/سبتمرب  .3182وقيد الدراسة اآلن صـــال ”درــــــــ التضامن الفعـال -
النشاط“ وبدل الوظيفة ،لتحقيق اودف عاتا
• العودة
العودة

العم  :سيشحذ فريق عام الـتفكا يف مسـتقب املسـاعدة الشمصـية علـى
العم  ،وخباصة االستعانة ا يف اإلدماا االجتماعي واملهين للمرأة

• العمالة :تتطلع اوكومة أن ثدد يف النصف األول من العام املـدة املتوسـطة للعقـود
املعانة حىت تص يف املتوسل اثين عشر شهرا
• اوصول على اوقو  :ملا كان أكثر من ثلثي املستفيدين احملتملل مـن درـ التضـامن
الفعال  -النشاط ال يطـالبون بـا ،فـإن اوكومـة سـتطلق الـة خلفـض معـدالت عـدم
االستمدام
• اوصول على الرعاية الصـحية :سـيزاد اوـد األقصـى للمـوارد للحصـول علـى التـأمل
الشام التكميلي ضد املرض واوصول على تأمل صـحي تكميلـي بنسـبة  2يف املائـة
لتمكل  211 111شمص ضافيل من االستفادة من عل
• اإليـــواء :العمـ ـ يف عـــام  3182علـــى نشـــاء أو اســـتمرار  1 111مكـــان لإليـــواء
العاج  ،وحوال ثلثها لصص للنساء ضحايا العنف
• دمــاا الشــباب :ســيجري عــداد عقــد لإلدمــاا ،أو ”ضــمان للشــباب“ ،لصــص
لـ  811 111شاب غا مؤهلل ،تتراو أعمارهم بـل  81و  31عامـا .وسـيتلقون
عروضا للعم أو التدريب ال بدّ وم من قبووا حىت يسـتفيدوا مـن مبلـع يعـادل درـ
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التضـــامن الفعـــال ،أي مـــا يـــوازي  111يـــورو .وســـيجري جتريـــب هـــذا العقـــد يف
أيلول/سبتمرب  3182يف عشرة أقاليم رائدة ،أ يعمم.
ويف طــار ”اخلطــة املتعــددة الســنوات ملكافحــة الفقــر وحتقيــق اإلدمــاا االجتمــاعي“،
الــن اعتمــدت يف  38كــانون الثاين/ينــاير  ،3182تعمــد اوكومــة عــادة تقــدير املســاعدة
املقدمة األسر الوحيدة الوالد ،وال سيما من رالل عانة دعم األسرة.
ن عانة دعم األسرة تكم الدر املتا للوالـدين اللـذين يريبـان أطفاومـا مبفرد ـا،
واللــذين ال حيصــالن علــى نفقــة أو حيصــالن علــى نفقــة ضــريلة .وتصــرف هــذه اإلعانــة دون
اشتراط موارد لك طف حىت بلوغا  31عاما من العمر.
وحتدد عانة دعم األسرة بــ  71،11يورو للطفـ احملـروم مـن مسـاعدة أحـد والديـا،
و  831،11يـورو للطفـ احملـروم مــن مســاعدة والديـا كليهمــا .ووصـ متوسـل عانــة دعــم
األسرة املدفوعة يف عام  811 3183يورو شهريا لاسرة الواحدة.
وستزاد عانة دعم األسرة بنسبة  31يف املائة ،عالوة على التضـمم ،يف موعـد أقصـاه
عام  ،3182مبعدل سنوي  1،2يف املائة ،عالوة علـى التضـمم .وسـتجري أول عـادة تقـدير
استثنائية رارا طار التضمم يف  8نيسان/أبري .3181
ن األسر الوحيدة الوالد هي املعرضة أساسا خلطر الفقر .فـاملرأة تعـول أربعـا مـن كـ
مخس اسر ،وتعيش مبفردها مع أطفاوا .وأكثر من ثلـث األمهـات الـالا يعشـن وحيـدات مـع
أطفاون يعشن حتت رل الفقر ،وأم واحدة تقريبا من ك اثنتل تـرل أوالدهـا مبفردهـا تقـول
ــا ال تســتطيع موازنــة الــدر والنفقــات دون اســتدانة .وتواجــا هــؤالء األمهــات الوحيــدات
صعوبات مجة وجدت اخلطة املتعددة السنوات ملكافحة الفقر حال وا.
وباإلضافة عادة تقدير عانة دعـم األسـرة بنسـبة  31يف املائـة الـن سـتدعم درـ
هذه األسر ،ستقوم اوكومة ،يف طار مشروة قانون املساواة بل املرأة والرجـ  ،بتجربـة ليـة
ضمان ضد املبالع غا املدفوعة من النفقة .وسيحدد مشروة قانون حقو املـرأة شـروط هـذه
التجربة الن ستجري يف حوال عشرة من صناديق اإلعانات العائلية.
 2 - 2 - 1دفع املساواة بل املرأة والرج يف اوياة الثقافية والرياضية

األمام

 1 - 1 - 1 - 1تيليد قي الرب ضة فتد ني اارأة
يتزايد عدد النساء الالا يزاولن أنشطة بدنية ورياضية :فمن نسـبة  7يف املائـة يف عـام
 ،8761نالحــت زيــادة وصــلت  12يف املائــة يف عــام  .3181ومــع عل ـ فــإن املمارســة
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املررصة للنسـاء ( 22،6يف املائـة يف عـام  )3181ال تـزال أقـ بوضـو مـن ممارسـة الرجـال
( 2/2من اواصلل على ترريص) .وعالوة على عل فإنا عا كانت ممارسة املـرأة للرياضـة يف
ازدياد ،فإن زيادة املمارسة ال ختص مجيع النساء.
و عا نشــأت مشــاك اجتماعيــة أو راصــة باإلدمــاا ،كانــت املــرأة أول مــن يُســتبعد.
ولذل نالحت قلة ممارسة املرأة يف املناطق اوضرية اوساسة.
ن هامش تقدم املرأة ،سواء على مستوى التمثي أو على مستوى األداء الـذي بلغتـا،
يف املسابقات الدوليـة ال يـزال واسـعا .فمعـدل اإلشـراف علـى الفـر الوطنيـة ،واملـوارد املاليـة
املرصــودة ،وبالــذات املســاعدات الشمصــية املعتمــدة ،هــي أمــور ال تــزال قليلــة بالنســبة
النساء .وال تزال نسبة النساء ضـريلة يف صـفوف احملكمـل واوكـام الرفيعـي املسـتوى ( 83يف
املائة يف عام  ،)3181ويف صفوف املستشارين الفنـيل الرياضـيل 88 :يف املائـة مـن املـدربل
الوطنيل ،وأق من  6يف املائة من املـديرين الفنـيل الـوطنيل .وبصـفة عامـة فـإن دنيـا الرياضـة
تتسم بغلبة قوية للرجال يف اإلشراف الفين ،ويف مناصـب املسـؤولية يف أجهـزة اختـاع القـرار يف
االحتادات الرياضية.
ن اتفاقــات األهــداف املربمــة مــع االحتــادات الرياضــية ستتضــمن أهــدافا راصــة
بالتكافؤ يف تشكي أجهزة االحتادات ،كلما مت جتديد هذه االحتادات ،وعلـى أقصـى تقـدير يف
عــام  .3181وســتحدد هــذه االتفاقــات جــدوال زمنيــا لتحقيــق عل ـ  ،تطبيقــا لتطــوير اإلطــار
التشريعي للرياضة يف فرنسا.
وهكذا فإن مشروة قانون املساواة بل املرأة والرج يعـدّل قـانون الرياضـة مـن أجـ
دراا مبــدأ التكــافؤ يف طرائــق تعــيل املمــثلل يف مــالس دارة االحتــادات الرياضــية املعتمــدة.
وبذل فإن مشروة القانون يطر للتساول مـن جديـد النظـام الـراهن املتمثـ يف رفـض ثثيـ
امنسل يف مالس اإلدارة وفقا ملبـدأ التناسـب .وسـيطبق هـذا التحـول يف االنتمابـات القادمـة
ــالس االحتــادات الرياضــية ،أي بعــد األلعــاب األوملبيــة القادمــة .ومــن أج ـ مراعــاة املواقــف
املمتلفة لالحتادات ،فإنا ميكن ملرسوم يف ملس الدولة أن ينص ،بشـك اسـتثنائي ،علـى نظـام
مؤقت بدي لـبعض االحتـادات يقـوم علـى نسـبة دنيـا مـن املقاعـد تبلـع  31يف املائـة لكـ مـن
امنسل.
واعتبارا من عام  ، 3182ستوقع اتفاقات بشـأن تعزيـز الرياضـة النسـائية مـع ممـ االحتـادات
الرياضــية ،وســتجري متابعتــها يف طــار املهمــة املنوطــة بلــورا فيســي  ،رئيســة اللجنــة الدائمــة
ملكافحة التمييز.
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ن املسابقات النسائية ممثلة ثثيال ناقصا يف الربام التلفزيونيـة ( 82يف املائـة فقـل مـن
الرياضة املذاعة يف التلفزيون) .ومن أج عطـاء هـذه املسـابقات االهتمـام الواجـب ،سـيجري
تنقيح قائمة األحداث الرياضية الكربى الن توضع طبقا للنظـام .ولـذل أحالـت اوكومـة
املفوضــية األوروبيــة مشــروة مرســوم بتعــدي املرســوم املســمى ” “TSFلعــام ( 3111انظــر
أعاله).
 2 - 1 - 1 - 1مت ني اارأة يف ا ك الثق يف
املمارســـات الثقافيـــة للرجـــال والنســـاء متماثلـــة جـــدا اليـــوم ،عا اســـتثنينا القـــراءة
واملمارسات الفنية للهواة ،الن ال تزال أنشطة نسائية أكثر :فثلثا النساء قـرأن كتابـا يف الــ 83
شــهرا املاضــية ،يف مقاب ـ نصــف الرجــال فقــل .والنســاء أق ـ اســتعماال لإلنترنــت ألغــراض
شمصية ( 11يف املائة من النساء يف مقاب  17يف املائـة مـن الرجـال) ،وهـن أيضـا أقـ عـددا
يف ممارسة ألعاب الفيديو ( 37يف املائة و  12يف املائة على التوال).
وال تــزال اوالــة غــا مواتيــة للمــرأة ،ســواء فيمــا يتعلــق بــإدارة املؤسســات الثقافيــة ،أو
ســاحة الفنــانل ،أو اوصــول علــى أدوات اإلنتــاا والوصــول شــبكات البــث ،أو ارتيــار
الربام .
ولالعتراف التام باملهارة الفنية للمرأة ،أنيل بوزارة الثقافة تـوري التكـافؤ يف تعيينـات
مــديري املؤسســات العامــة الثقافيــة .وســيدرا يف رطــة التربيــة الفنيــة والثقافيــة هــدف التمثيـ
املتساوي للمرأة والرج .
وسيُدرا شرط ”تعزيز املساواة“ يف مجيع اتفاقات التموي الـن تربمهـا وزارة الثقافـة
مع األطراف الفاعلة يف السياسة الثقافية ،أيا كـان القطـاة املعـين ،وسـيتابع تنفيـذ هـذا الشـرط
بانتظام مرصد املساواة يف الفنون والثقافة الـذي أنشـأتا وزارة الثقافـة يف عـام  ،3182والـذي
سيشارك يف أعمال ا لس األعلى للمساواة بل املرأة والرج .
ويف طار مشـروة قـانون املسـاواة بـل املـرأة والرجـ  ،مـن املتوقـع تعـدي قـانون 21
أيلول/سبتمرب  8716املتعلق حبرية االتصال ،وعل أساسا لتثبيت التزامات شـركات الوسـائ
السمعية والبصرية يف مال املساواة بل املرأة والرج .
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 1 - 1املساواة بل املرأة والرج يف الريف (املادة )81
التوصية (الفقرة  ” :)11توصال اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جاو الراميهة إ حتاهني
ح لة اارأة الربفية ع ربهع التهداف التشهربعية والعدليهة علهى حهد سهواء ومجه ع في نه ت
مصنفة تشدل النا ء يف اان ع الربفية“.
تتسم حالة املرأة يف عامل الزراعة باجتاهل قويل:
 تأنث الفقر يف الريف بسبب حالة املسـنات الوحيـدات (وال سـيما أرامـ املـزارعل)،وعدم ثبات توفا أعمال املرأة
 تأنــث املهــن الزراعيــة 18 :يف املائــة مــن املــزارة تنشــرها النســاء الــالا يشــكلن ربــعروساء املزارة ( 31يف املائة يف عام .)3188
 8 - 1 - 1تشجيع تأنث املسارات الزراعية والتقنية
اســتمرارا للتــدابا الــن اختــذ ا منــذ عشــرة أعــوام مؤسســات التعلــيم الــتقين الزراعــي
للمضي باملساواة بل الفتيات والفتيان قدما ،فـإن رريطـة طريـق وزارة الزراعـة تتـورى مخسـة
تدابا لتنويع ارتيارات الفتيات لتوجها ن املدرسية واملهنية .وترمي هذه التدابا ما يلي:
• اختاع تـدابا يف عـام  3182بشـأن الفـروة املهنيـة األقـ تأنثـا ،وعلـ لتوسـيع نطـا
ارتيار الفتيات لتوجها ن ،وخباصة يف مال األغذية الزراعية ومـال اآلالت الزراعيـة،
و ا قطاعان واعدان بالوظائف
• بيان قيمة جائزة املواهب العلمية والتقنية والتعريف ا بـل الطلبـة واملدرسـل يف عـامل
الزراعة
• توفا التدريب على مسألة تكافؤ فرص الفتيات والفتيان للمشرفل واملتدربل
• تزويــد ك ـ املؤسســات باملنهجيــة واألدوات الــواردة يف املشــاريع التجريبيــة فيمــا بــل
عامي  3181و  ،3183بشأن مسألة التوجا ،مع مراعاة نـوة امـنس .فمـثال جـرى
تنفيذ مشروة توجيـا فتيـات األقليـات يف تدريبـهن املهـين الزراعـي ،ـدف رشـادهن
بدءا من دروون املؤسسة الزراعية وحىت حصوون يف تدريبهن على أول وظيفة
• عــالم وتوعيــة امهــات الفاعلــة يف مــال التوجيــا بــاملهن الزراعيــة والبيريــة ،وأعمــال
هندســة املنــاظر الطبيعيــة ،واخلــدمات يف مــال األغذيــة الزراعيــة ،مــع مراعــاة تكــافؤ
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الفــرص بــل الفتيــات والفتيــان (مــن كــانون الثاين/ينــاير
.)3182

كــانون األول/ديســمرب

 3 - 1 - 1زيــادة التمثيــ النســا ئي يف هيرــات اختــاع القــرار يف عــامل الزراعــة والغــرف
الزراعية اإلقليمية
بعــد تعــدي طريقــة التصــويت املطبقــة يف انتمابــات عــام  ،3182يــتعل أن تتضــمن
قوائم املرشحل ثلثا على األق من النساء .واملرتقب أن يتم العمـ  ،اعتبـارا مـن عـام ،3182
على ثديد قاعدة التمثي األدىن هذه لتشم مالس دارة اويرات الزراعية الن ثووا الدولة.
ن مشروة قانون املساواة بل املرأة والرج يـدعم أيضـا هـذا التطـور ،ع يـنص علـى
أن تتضمن القوائم االنتمابية النتمابات الغرف الزراعيـة مرشـحا واحـدا علـى األقـ مـن كـ
جنس يف ك مموعة من ثالثة مرشحل .وسيتحقق التكافؤ التام يف القوائم االنتمابية اعتبـارا
من التجديد الثاين للغرف الزراعيـة يف املقاطعـات والغـرف الزراعيـة اإلقليميـة ،الـذي سـيجري
بعد صدور القانون ،أي يف عام .3131
 2 - 1 - 1حتسل مستوى معيشة امل زارعات وزوجات املزارعل
يف عــام  3182ســيجري ،باالشــتراك مــع نظــام التـأمل التعــاوين االجتمــاعي الزراعــي،
جتريب مراعاة اخلصائص الن تنفرد ا املهن الزراعيـة فيمـا يتعلـق باملزارعـات القائمـات بإجـازة
والدة.
و ب أيضا يالء عناية راصـة والـة الزوجـات صـاحبات املـزارة .والواقـع أن تسـعة
من ك عشرة أزواا معاونل ( 11يف املائة) هم من النساء ،ولكن من الـ  311 111زوجـة
مــزارة ،ال يعتــرب معاونــا ســوى  31يف املائــة فقــل .ولــذل يُتــورى تعزيــز التوعيــة بوضــع
املزارعات ،تنبيها ون أ ية ارتيار وضع يوفر ون اوماية ويصون حقوقهن.
وعالوة على عل  ،وفيما يتعلق باملعاشات التقاعدية:
• ينص القانون اوال ،مبوجب حكم يتعلق مبـا يسـمى ”اوقـو املشـتركة“ ،علـى أنـا
عا توىف صاحب املزرعة ،فإنا ميكن للزوا الباقي على قيد اوياة الذي يواص العمـ
يف املزرعــة ،عنــد حســاب معاشــا التقاعــدي ،أن يضــيف أقســاطا الســنوية أقســاط
الــزوا املتــوىف .غــا أن اوقــو املشــتركة ال تشــم اوقــو املكتســبة يف املعاشــات
التقاعدية اإلضافية اإللزامية .ولذل يتعل عالا هذه اوالة ،والسـما للـزوا البـاقي
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على قيد اوياة بأن يستفيد أيضا من مراكمـة اسـتحقاقات التقاعـد اإلضـافية اإللزاميـة
الن اكتسبها املؤمّن عليا
أزواا أصــحاب املــزارة ،الــذين يتوفــون قب ـ تصــفية
• ــري الــتفكا يف أن تُنق ـ
حقـــوقهم يف املعـــاش التقاعـــدي ،املراكمـــة ا انيـــة الســـتحقاقات التقاعـــد اإلضـــافية
اإللزامية للعمال الزراعيل غا املأجورين.
وهنـاك تــدابا أرـرى ختــص املــرأة أيضـا بوجــا رــاص .فـاألزواا املعــاونون للعــاملل
وسا م اخلاص (اورفيون والتجار ،واملزارعون ،وأصحاب املهـن اوـرة) ،الـذين هـم ملزمـون
باالنضمام التأمل ضد الشيمورة ،ميكن أن ترفع عنهم التغطية يف حالـة الطـال  ،أو وفـاة
أو تقاعد رئيس الشركة أو مزاول املهن اورة .وينص مشروة القانون ،الـذي ب فهل ماهتقبل
وعدالههة نظه ل ااع ه ت التق عدبههة ،علــى الســما وــم باالنضــمام التــأمل االرتيــاري ضــد
الشيمورة يف هذه اواالت ،حىت ال حيرموا من مكانية اوصول على حقو التقاعد.
 1 - 1 - 1تيسا وتشجيع نشاء املرأة للمزارة
عا كانت النسـاء يشـكلن  18يف املائـة مـن منشـري املـزارة ،فـإن مشـاريعهن ال ثثـ
ســوى  33يف املائــة مــن املنشــآت املدعومــة .واواص ـ أن النســاء يعمــدن غالبــا املبــادرة
مبشاريع للتنويع والدورات القصاة أكثر من نظرائهن الرجال .ولذل يُتورى ما يلي:
• العم على حتسل رشاد النساء املنشرات ملشاريع زراعية ،يف طـار جلسـات اإلنشـاء
الن ستعقد يف عام 3182
• حتديــد طرائــق الشــراكة مــع وزارة حقــو املــرأة ،لزيــادة حتســل صــورة صــاحبات
املزارة .ويف عام  3118رُصصت يف املقاطعات جـائزة للمـرأة يف الزراعـة ،لتشـجيع
وتقدير صاحبات املزارة غا أن ثالث مقاطعات فقل هي الن نظمـت هـذه امـائزة
يف عام  3188تشجيع العم بشك أفض على مراعاة املسـاواة بـل املـرأة والرجـ
يف عــداد الــربام املقبلــة للتنميــة الزراعــة ،وال ســيما يف طــار أولويــات الصــندو
الزراعي األورول للتنمية الريفية.
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