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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

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

   واألربعونالثامنةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  ألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا وا    

  ليختنشتاين    
 الـدوري الرابـع لليختنـشتاين       نظر الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف التقريـر           

)CEDAW/C/LIE/4.(  

  عامةمسائل     
وينبغـي أن   . يرجى تقدمي معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير الدوري الرابع           -١

علومات طبيعة املشاورات اليت أجريت مع املنظمات غري احلكوميـة ونطاقهـا            تشمل هذه امل  
 . التقرير على الربملاناحلكومة َعَرضت هل و

ويرجى بيان ما إذا كانت قد أُجريت أي مشاورات مع إمارة ليختنشتاين املـستقلة             -٢
 املتعلقـة    من االتفاقية  ١بغرض استكشاف إمكانية سحب الدولة الطرف حتفظها على املادة          

بتوارث العرش، وفقاً لتوصية اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية على التقريـرين الـدوريني الثـاين               
  ).١٢، الفقرة CEDAW/C/LIE/CO/3 ( للدولة الطرفوالثالث
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  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
 تطبِّق بصورة مباشرة أحكام احملاكم اليتأحكام يرجى تقدمي أمثلة، إن ُوجِدت، على       -٣

املباشـر  قانوناً واالنطبـاق    ويرجى بيان ما إذا كان الطابع املُلزِم        . )١()٧الصفحة  (االتفاقية  
املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ      لالتفاقية يشكالن جزءاً من التدريب املهين للقضاة واحملامني و        

  ).١٠، الفقرة CEDAW/C/LIE/CO/3( لتوصية اللجنة القانون، وفقاً
ن التعديالت اليت أُدخلت على قانون املساواة بـني         حمدَّثة ع تقدمي معلومات   يرجى    -٤

قـانون  الاجلنسني، وقانون املعاشات التقاعدية املهنية، وقانون صناديق املعاشات التقاعدية، و         
اذ  املعين بإنف  EC/2006/54، وهي تعديالت هتدف إىل تنفيذ توجيه االحتاد األورويب          املدين العام 

كما يـشري  مسائل العمالة واملهنة، تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف    
  ).١٦الصفحة (الدولة الطرف إىل ذلك تقرير 

جلنـة  عن نتائج استعراض والية واختصاصات      يرجى تقدمي معلومات، إن ُوجدت،        -٥
كر اجلهـود املبذولـة     ويرجى كذلك ذ  ). ٩الصفحة  (تكافؤ الفرص ومكتب تكافؤ الفرص      

ى الـوطين ومـستوى     ستوامللتعزيز تنفيذ تعميم املنظور اجلنساين وتطبيقه بصورة فعالة على          
املتعلـق  املبدأ التوجيهي   امليزانية، باإلضافة إىل نشر     إعداد  احمللي، مبا يف ذلك يف عملية       احلكم  

 األقـاليمي املعنـون     ملـشروع يف إطـار ا   بتنفيذ هذه االستراتيجية يف اإلدارة، الذي أُِعـّد         
"Ländergender "  عمليات هل َنفذت   يرجى توضيح   ). ١٩الصفحة   (٢٠٠٦-٢٠٠٤للفترة

تقييم أثر نوع اجلنس يف تنفيذ السياسات القائمة ويف صياغة سياسات جديدة من أجل حتديد           
  . النساء والرجالاملتباين على أثرها 

التمـاس العدالـة يف     إلضافة إىل   للنساء، با  يرجى وصف اآلليات املؤسسية املتاحة      -٦
ويرجـى كـذلك تقـدمي    . اجلنساين ضدهناحملاكم، لرفع شكاوى تتعلق بالتمييز اجلنسي و     

 معلومات تغطي الفترة املشمولة بالتقرير عن متوسط عدد النساء الالئـي يـسعْين سـنوياً              
افؤ الفرص التمييز يف مكتب تكادعاء للحصول على املشورة واالستشارة القانونية يف حاالت        

  .ضد املرأةبادعاءات التمييز القضايا السائدة املسجلة يف هذا املكتب وأنواع وجوهر وعن 

  االتفاقيةإبراز دور     
 مبناسبة االحتفال بالذكرى الستني     ٢٠٠٨/٢٠٠٩عديدة يف الفترة    أحداث  ُنظِّمت    -٧

ح ـى توضييرج). ٧٢-٧١ و ٤٩ و ٢٣الصفحات  (حلقوق اإلنسان   العتماد اإلعالن العاملي    
ما إذا كان االحتفال بالذكرى الثالثني العتماد االتفاقيـة والـذكرى العاشـرة العتمـاد               

 قد اسُتغال أيضاً للتوعية حبقـوق اإلنـسان للمـرأة           ٢٠٠٩ االختياري يف عام     ابروتوكوهل

__________ 

 التقرير الدوري الرابـع لليختنـشتاين       تشري أرقام الفقرات الواردة بني قوسني غري املرفقة برمز الوثيقة إىل           )١(
  ).CEDAW/C/LIE/4(الصادر بالرمز 
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القيام هبذه األنـشطة،    يف حالة   و. وباإلجراءات املتاحة للمرأة مبوجب الربوتوكول االختياري     
  .  تقدمي معلومات إضافية عنهايرجى

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يرجى تقدمي أمثلة إضافية عن التدابري املتخذة لتعزيز املساواة حبكم األمر الواقع بـني               -٨

، مبا يف ذلك التـدابري      )١٤، الفقرة   CEDAW/C/LIE/CO/3(النساء والرجال واإلسراع فيها     
، وبيان مدى جتلّي التزام الدولة الطرف بتحقيـق         )٢٠املرجع نفسه، الفقرة    (اخلاصة املؤقتة   

، وتوضيح  )٢٨املرجع نفسه، الفقرة    (ذه التدابري   ـأهداف إعالن ومنهاج عمل بيجني يف ه      
  .ما إذا كانت االتفاقية ُتستخدم كإطار قانوين العتماد هذه األهداف وتنفيذها

القانوين لتطبيـق التـدابري    وبالرغم من أن قانون املساواة بني اجلنسني يتيح األساس            -٩
ـ             حيـق ألي    "هاملؤقتة اخلاصة بإعمال املساواة املوضوعية بني اجلنسني، يشري التقريـر إىل أن

يرجى توضـيح  ). ٢٤الصفحة " (أفضل طريقة لتنفيذ التدابري املختارةمؤسسة أن حتدد حبرية     
قطاع اخلاص على   املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل تشجيع أصحاب العمل يف ال           

بني اجلنسني، مبا يف    ) حبكم الواقع (اتباع سياسات فعالة هتدف إىل حتقيق املساواة املوضوعية         
  . ذلك عن طريق اللجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتة

  القوالب النمطية والتعليم    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت سياسة شاملة، تستهدف النساء               -١٠
الفتيان والفتيات، مبا يف ذلك اختاذ تدابري قانونية وإدارية وتدابري توعية، ترمي إىل             لرجال و وا

القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بأدوار النساء والرجال يف اجملتمع، وفقاً لتوصـية            مكافحة  
ن ؛ انظر كذلك التوصية اليت قبلت هبا ليختنشتاي       ٢٢، الفقرة   CEDAW/C/LIE/CO/3(اللجنة  

  )).٦، التوصية ٦٤، الفقرة A/HRC/10/77(أثناء االستعراض الدوري الشامل 

  العنف ضد املرأة    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة العمل الوطنية ملكافحـة                -١١

وإذا كان الـرد باإلجيـاب،      ). ٣٢الصفحة  (مكتب تكافؤ الفرص    أعدها  العنف املرتيل اليت    
ومات عن التدابري اليت تتضمنها خطة العمل، واملوارد املخصـصة لتنفيـذها            يرجى تقدمي معل  

  .رصدهاواآلليات املسؤولة عن تنسيق تنفيذها و
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رفض الدولة الطرف التوصية، املوجهة إليها أثناء االسـتعراض         سبب  يرجى توضيح     -١٢
بة إىل مجيع أعمال    الدوري الشامل، واليت تقضي بإرساء مبدأ املالحقة القضائية التلقائية بالنس         

  .)٢(العنف املرتيل
يرجى توضيح التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي للعنـف املـرتيل الـذي                -١٣

تواجهه األجنبيات، وخباصة التدابري الرامية إىل تشجيعهن على اإلبالغ عن حاالت العنـف             
 فقدان تصريح   عنيف أو االنفصال عن زوج عنيف دون اخلوف من        عشري  املرتيل وعلى هجر    

يرجى تقدمي معلومات عن    . اإلقامة عندما يرتبط مركزهن القانوين يف البلد بعالقتهن الزوجية        
يـسيء  عدد األجنبيات الالئي ُسمح هلن بالبقاء يف ليختنشتاين عقب طالقهـن مـن زوج               

  ).٣١، الفقرة A/HRC/10/77(معاملتهن 
، )٣٤ و ٣٣الصفحتان  ( العنف اجلنسي    ويف ضوء النسبة املتدنية من اإلدانات يف قضايا         -١٤

. القـضايا  غالبيةعن أسباب إهناء إجراءات الدعاوى اجلنائية يف        مفصلة  يرجى تقدمي معلومات    
 وبيان العقوبات اليت فُرضت على ٢٠٠٩ويرجى كذلك تقدمي معلومات إحصائية حمدَّثة لعام       

  .٢٠٠٧اجلناة املُدانني جبرائم جنسية منذ عام 
 معلومات عن أي حتقيقات يف احلاالت املُبلغ عنها بشأن اإليذاء اللفظي            يرجى تقدمي   -١٥

والبدين للمسلمات الالئي يرتدين احلجاب، وكذلك مقاضاة وإدانة اجلناة وتعويض ضحيات           
  .)٣(هذا اإليذاء

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    
ـ  ـحالل أي ـر إىل عدم تسجي  ـيشري التقري   -١٦ ـ ة مـن ح ار بالبـشر  ـاالت االجت

يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع القيام بتحقيقـات           ). ٣٥-٣٤الصفحتان  (
األجنبيات الالئي يعملن وضع هبا، فضالً عن حتليل شامل لتقييم تبه تلقائية حلاالت االجتار املش  

نة مناهـضة   ، وفقا لتوصية جل   )٣٥ة  الصفح(كراقصات يف النوادي الليلية يف الدولة الطرف        
ويرجى كذلك توضـيح    ). ٣١، الفقرة   CAT/C/LIE/CO/3(التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية     

" ي لضحايا االجتـار بالبـشر احملـتملني       ـماغدالينا الوقائ "مدى إتاحة نتائج تقييم مشروع      
نتائج التقيـيم وعـن     ، وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى تقدمي معلومات عن          )٣٦الصفحة  (

لالستمرار يف تعزيز منع االجتار بالنساء الالئي يعملن كراقصات واستغالهلن          خاة  اجلهود املتو 
  .يف البغاء

__________ 

وجهات نظر تتعلق باالسـتنتاجات     : ليختنشتاين: تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       )٢(
، (A/HRC/10/77/Add.1)ة وردود تقدمها الدولـة قيـد االسـتعراض          ـأو التوصيات وتعهدات طوعي   /و

 .١٢توصية  ال،٤الصفحة 
 كـانون   ١٤التقرير الثالث املعين بليختنشتاين املعتمد يف       . "العنصرية والتعصب ملكافحة  املفوضية األوروبية    )٣(

 .٨٥الفقرة ). ٢٠٠٨ستراسبورغ، (، "٢٠٠٧ديسمرب /األول
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يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة               -١٧
، وعن حاالت مواطين ليختنـشتاين      حتديداًومكافحته، وال سيما مع مراعاة ضعف الفتيات        

خارجها، بسبب ارتكاهبم جرائم جنسية يف اخلارج،        وأداخل الدولة الطرف    كَمون  االذين حي 
  .وخباصة تلك اليت تشمل أطفاالً

 ويف اختاذ القراريف احلياة السياسية والعامة املشاركة     

يرجى توضيح سبب اخنفاض متثيل النساء يف الربملان ويف اجملالس البلدية، بالرغم من               -١٨
ر والرامية إىل تعزيز مـشاركة النـساء يف احليـاة الـسياسية             ـ يف التقري  التدابري املذكورة 

ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لتحديد حصص قانونيـة      ). ٤٢-٣٨الصفحات  (
  . للنساء يف االنتخابات العامة واحمللية

يرجى تقدمي معلومات عن العوائق اليت حتول دون تنفيذ القـرار الـذي اعتمدتـه                 -١٩
 بعدم متثيل أي من نوعي اجلنس بنسبة تزيد عن الثلثني يف اهليئـات              ١٩٩٧ يف عام    احلكومة

ما هو عدد النساء الالئي التحقن باللجان واجملالس االستشارية العامـة           . اليت تعينها احلكومة  
  ؟)٤١الصفحة  (١٩٩٩املُنشأ يف عام " املرأةجممَّع "عن طريق 

متثيـل النـساء يف   لزيـادة  ري خاصة مؤقتة  يرجى ذكر ما إذا كانت قد اختذت تداب         -٢٠
  ).٤٤-٣٩الصفحات (واجلهاز القضائي والسلك الدبلوماسي الوظائف العامة 

  التعليم    
يرجى تقدمي معلومات مفصَّلة عن التدابري املتخذة من أجـل تـشجيع النـساء                - ٢١

يان والفتيات  والفتيات على متابعة الوظائف األكادميية، والتصدي الختالل التوازن بني الفت         
، وال سيما يف املهن التقنيـة واحلرفيـة         )التلمذة احلرفية (يف جمال التدريب املهين األساسي      

  ).٤٧- ٤٥ت االصفح(
ال تتيح املعلومات الواردة يف التقرير أي بيانات إحصائية حمدَّثة بشأن النساء والرجال   -٢٢

اداهتم اجلامعيـة، وال تتـضمن      املسجلني يف الدراسات العليا واستكمال النساء والرجال شه       
لبيانات املتعلقة  إىل ا ويفتقر التقرير أيضاً    . معلومات عن استفادهتم من اهلبات واِملنح الدراسية      

 والنساء والرجال يف مراكز قيادة      ،ملدرسني يف مجيع مستويات نظام التعليم     بنوع اجلنس بني ا   
ذلك النسبة املئوية للنساء الالئي يتولني  مبا يف لبيانات،يرجى تقدمي هذه ا. املؤسسات التعليمية

وظائف مثل األساتذة وكبار احملاضرين يف مؤسسات التعليم العايل اخلمس يف الدولة الطرف             
وتوضيح ما إذا كان منظور املساواة بني اجلنسني، يف إطار حقـوق            ) ٤٦-٤٥تان  الصفح(

  .يبهم وتدريبهم أثناء العملاألوىل للمدرسني وإعادة تدرلتدريب ااإلنسان، يندرج يف برامج 
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  العمالة والضمان االجتماعي    
يف ضوء الفارق يف األجور بني اجلنسني وتركّز النساء يف فئـات األجـور الـدنيا                  -٢٣

، وكذلك افتقارهن إىل ترتيبات عمل مرنة ال سيما يف القطاع اخلاص            )٥٢-٤٩ اتالصفح(
 املتخذة لتنفيذ التوصيات التاليـة      ، يرجى تقدمي معلومات عن التدابري     )٥٩-٥٨تان  الصفح(

): ١٦، الفقـرة    CEDAW/C/LIE/CO/3(ة السابقة للجنة    ـملالحظات اخلتامي اليت وردت يف ا   
تعزيز ورصد تطبيق التدابري احلاليـة    ) ب(؛  توفري الفرص التثقيفية والتدريبية املعززة للمرأة     ) أ(

ترتيبات العمل املرنة،   ) ج(؛  وي القيمة املتعلقة باألجر املتساوي للعمل املتساوي والعمل املتسا      
إجياد حوافز مالية تشجع     )د(؛ و والعمل على أساس عدم التفرغ، يف القطاعني العام واخلاص        

  .استخدام اإلجازة الوالديةاآلباء على 
قدم املساواة  وبينما يبني التقرير أنه من أجل تعزيز تقاسم املسؤوليات األسرية على              -٢٤

الطرف خطوات لزيادة إتاحة مرافق الرعاية النهارية لألطفال   ، واختاذ الدولة    بني املرأة والرجل  
دور ، مل ُتقدَّم بيانات عن عدد األطفال املسجلني يف          )٥٩ة  الصفح(الذين بلغوا سن الدراسة     

يرجى تقدمي بيانات عـن عـدد   . الرعاية النهارية ورياض األطفال واملدارس النهاريةحضانة  
  .ة حسب نوع اجلنس والسنهؤالء األطفال مبوب

أمور منها زيادة فترات االنقطاع عن العمل، تتلقـى املـرأة           نتيجة  ويبني التقرير أنه      -٢٥
. )٦٣-٦٢الـصفحتان   (ات االجتماعية   أقل من الرجل يف بعض جماالت التأمين      استحقاقات  

طفال ويف هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع حساب فترات تنشئة األ              
  . االستحقاقات املتراكمة عند الشيخوخة وغريها من االستحقاقاتورعايتهم يف 

ويشري التقرير إىل أن معدل البطالة أعلى يف أوساط النساء منه يف أوساط الرجـال،                 -٢٦
 يف املائة من النساء العامالت يشتغلن على أساس عـدم التفـرغ             ٤٠وإىل أن ما يربو على      

ن التدابري احملددة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة هذه الظـاهرة           يرجى بيا ). ٥١الصفحة  (
ويرجى كذلك تقدمي معلومات    . حصول املرأة على وظائف كاملة التفرغ ودائمة      بغية ضمان   

مبـا يف ذلـك     للتصدي بفعالية للفصل األفقي والرأسي يف سوق العمل،         عن التدابري املتخذة    
 طريق تنفيذ التدابري ذات األولوية الراميـة إىل زيـادة           عنحتققت  معلومات عن النتائج اليت     

حصة النساء يف وظائف اإلدارة، وفقاً لتوصية الفريق العامل املعين بتعزيز املساواة بني اجلنسني        
  ).٥٤الصفحة (يف اإلدارة الوطنية 

خاليـة مـن    وُيلزِم قانون املساواة بني اجلنسني أصحاب العمل بتهيئة بيئة عمـل              -٢٧
يرجى توضيح اجلهة اليت تتابع امتثال أصحاب العمل اللتزاماهتم القانونية ويرجـى            . شالتحر

، ١٩احلاشية  (تقدمي معلومات عن الشكاوى اليت قدمتها النساء وفقاً ألحكام القانون اجلنائي            
وهي األحكام اليت تتعلق حبظر التحرش اجلنسي يف موقـع العمـل وتقـدمي              ) ٥٧الصفحة  

  .لت إليه هذه القضايامعلومات كذلك عما آ
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  الصحة    
املتعلقة خلالفات  يرجى تقدمي معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املعين با            -٢٨

يف إجياد حلول لعدم جترمي املرأة اليت تتعرض لعملية إجهاض، وفقـاً            ) ٦٤الصفحة  (باحلمل  
  ).٢٦، الفقرة CEDAW/C/LIE/CO/3(لتوصية اللجنة 

  املسنات    
 عاماً واليت أُجريت ٥٠ت أعمارهن الدراسة املعنية حبالة النساء الالئي جتاوز     فت  كش  -٢٩

عن وجود اختالفات كبرية بـني      " املرأة بعد سن اخلمسني   حياة  "ألقاليمي  ايف إطار املشروع    
حياة النساء والرجال يف هذه الشرحية العمرية؛ وأوصت الدراسة باختاذ تدابري أُرسـلت إىل              

يرجى توضيح التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف     ). ٢٠الصفحة  ( ملعاجلتها   املكاتب املعنية 
وتقدمي معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن      االختالفات  أو اليت تزمع اختاذها ملعاجلة هذه       /و

  . حالة املسنات يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

  الفئات احملرومة من النساء    
ن أحد أهداف قانون موظفي الدولة يتمثل يف دعم إدماج األشخاص           يفيد التقرير أ    -٣٠

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة لتحسني       ). ١٤الصفحة  (ذوي اإلعاقة وتشغيلهم    
من نتائج عن طريق تنفيذ هذه التدابري، فضالً        حتقق  فرص تشغيل النساء ذوات اإلعاقة وعما       

 ٢٠٠٧ينـاير   /شخاص ذوي اإلعاقة يف كـانون الثـاين       عن أثر بدء نفاذ قانون املساواة لأل      
املتعلق بتحسني حالة النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع اجملـاالت الـيت            ) ١٦-١٥تان  الصفح(

  . تغطيها االتفاقية
) ٢٠٠٨(٢٦ويرجى تقدمي معلومات عن حالة املهاجرات وفقاً للتوصية العامة رقم             -٣١

 التعليم الثانوي والتعليم العـايل ويف عمليـات   يفمشاركتهن الصادرة عن اللجنة، وال سيما  
يرجى كذلك وصف ظروف استقبال ملتمسات اللجـوء والتـدابري املتخـذة            . القرارصنع  

 اللجوء وحلماية النساء والفتيات ملتمسات      اتلضمان اتباع هنج يراعي نوع اجلنس يف إجراء       
  .اللجوء من أن تصبحن ضحيات االجتار أو االستغالل اجلنسي

  لزواج واألسرةا    
توضيح مد، و املرتلية قد اعتُ  املعاشرة  يرجى بيان ما إذا كان املشروع اجلديد لقانون           -٣٢

النساء والرجال مقارنـةً بـاألزواج      إىل أي مدى يتصدى لعيوب االقتران حبكم الواقع بني          
حاالت االقتران حبكم الواقع بني شخـصني       املتزوجني، ومدى انطباق مشروع القانون على       

، وهل يقر مشروع القانون باملعاشرة املسجلة بـني         )٦٩ و ٦٨الصفحتان  (ن نفس اجلنس    م
  ).١٠، التوصية ٦٤، الفقرة A/HRC/10/77(من نفس اجلنس شخصني 
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د املـشار إليـه يف التقريـر        ـان قانون املرياث اجلدي   ـيرجى توضيح ما إذا ك      - ٣٣
حكام املتعلقة باملساواة بـني   ويرجى تقدمي تفاصيل عن األ     ، قد اعُتمد  )١٥- ١٤الصفحتان  (

االقتراح املقدم من الـشبكة النـسائية       يرجى كذلك توضيح مدى مراعاة      . النساء والرجال 
  ).١٨الصفحة (وعضوات الربملان إىل احلكومة من أجل إدخال تعديالت على قانون املرياث 

        


