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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ةالفريق العامل ملا قبل الدور
 الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
 *قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 **بلجيكا  

 
 يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني اخلــامس   ةقبــل الــدورل ملــا نظــر الفريــق العامــ  

 ).CEDAW/C/BEL/6(والسادس لبلجيكا 
 

 نظرة عامة  

عـدم كفايـة البيانـات      إزاء   عـن قلقهـا      )١(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة        - ١
وحتليـل شـاملني    ف  تصنيحبسب اجلنس الواردة يف التقرير، وأوصت بإجراء        املفصلة   ةاإلحصائي

وعلـى الـرغم مـن تقـدمي      .للبيانات اإلحصائية املوزعة حبسب اجلنس، وضمها إىل التقرير التـايل 
اجلــنس يف إطــار بعــض مــواد االتفاقيــة، فــإن  نــوع حــسب املفــصلة بعــض البيانــات اإلحــصائية 

نـوع  سب مفـصلة حبـ  يرجـى تقـدمي بيانـات إحـصائية مناسـبة       .بعضها اآلخر ما زال غـري مالئـم  
مـن الكيانـات   كيـان  اجلنس وفقا لكل مادة مواضيعية من مـواد املعاهـدة، وعلـى مـستوى كـل           

 .االحتادية
__________ 

 .ة هذه إىل النسخة االنكليزية من التقريريشري ترقيم الصفحات يف قائمة القضايا واألسئل * 
 .صدرت دون حترير رمسي ** 
، اجلـزء الثـاين،   (A/57/38) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم          انظر   )١( 

 .١٦٠ و ١٥٩الفقرتان 
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يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير اجلـامع للتقريـرين اخلـامس والـسادس،                - ٢
مبا يف ذلـك تفاصـيل عـن مـشاركة خمتلـف مـستويات الـسلطة يف الدولـة الطـرف، ومـسامهات                    

وعلــى مــستوى الكيانــات االحتاديــة، باإلضــافة إىل االحتــادي مــة علــى املــستوى املؤســسات العا
 .تفاصيل عن املشاورات مع املنظمات غري احلكومية

ــر املتعلــق باملــادة   و - ٣ ــه   ٢ال يقــدم التقري الطائفــة  مــن املعاهــدة أي معلومــات عمــا اختذت
ــذ املعاهــدة وتوصــيات ال     ــدابري لتنفي ــة مــن ت ــواردة يف مالحظاهتــا  الناطقــة باللغــة األملاني ــة ال لجن

، واإلقلـيم الفلمنـديني  بالطائفـة  فيما يتعلـق   .يرجى تقدمي معلومات هبذا الشأن .اخلتامية السابقة
عما إذا كان مشروع القرار الرامي إىل إقـرار املرسـومني املـتعلقني باحلـصص قـد                 اإلفادة  يرجى  

ان الفلمنــدي بــشأن املــساواة يف مت االنتــهاء مــن صــياغة قــانون الربملــكــان قــد اعتمــد، ومــا إذا 
الفرنــسية املــؤرخ الطائفــة وهــل مت تعــديل مرســوم  .املعاملــة، ومــىت يتوقــع دخولــه حيــز التنفيــذ

  حبيث يوفر محاية أفضل من التمييز املباشر وغري املباشر؟٢٠٠٤مايو /أيار ١٩
 

 اإلطار التشريعي واملؤسسي
مـا إذا   بيـان   ين احمللي للدولة الطرف، يرجى      فيما يتعلق بوضع االتفاقية يف النظام القانو       - ٤

كان مت دجمها ضمن القانون الوطين من خالل إقرار احملاكم التشريعية لـذلك، ومـصادقة امللـك                 
وإذا كانـت اإلجابـة     من الدسـتور؟ ٦٨ الرمسية البلجيكية، عمال باملادة ةعليه ونشره يف اجلريد

عـن احملـاكم بـشأن التطبيـق املباشـر ألي مـن       أي قـرار  بيان ما إذا كان قد صدر بالنفي، يرجى  
وهـل هنـاك حـاالت مت فيهـا االحتجـاج مباشـرة بـأي مـن مـواد االتفاقيـة أمـام             .مـواد االتفاقيـة  

. دويل إىل آثـار مباشـرة؟    أي نـص    احملاكم، حيث أن من املسلم به عموما يف بلجيكا أن يؤدي            
 .بذلكمتصلة يرجى تقدمي أمثلة عن أي سوابق قضائية 

عدد الشكاوى املتعلقة بالتمييز بني اجلنسني اليت تقـدمت هبـا نـساء، مبـا يف        بيان  رجى  ي - ٥
 .، وذلك منذ إنشاء معهد املساواة بني الرجل واملرأةةل أجنبيوتحدرات من أصاملنساء الذلك 

انتباه اجلمهـور عامـة، والنـساء خاصـة، إىل          لتوجيه  وما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف        
 عــددا مــن املــشاريع، ١٨ إىل ١٦مــن يــدرج التقريــر يف الــصفحات  مثــل هــذه اآلليــة؟وجــود 

بيـان  يرجى  .والبحوث وخطط العمل اليت وضعها معهد املساواة بني الرجل واملرأة منذ إنشائه
أي تقيـيم هلـذه املـشاريع والبحـوث وخطـط العمـل،             من هـذا النـوع إىل       إجراء  ما إذا كان أي     

 عن االستنتاجات اليت مت التوصل إليهـا، باإلضـافة إىل األثـر والنتـائج               كما يرجى تقدمي تفاصيل   
 .النامجة عن هذه التدابري

اجلـنس عـن عـدد الـدعاوى املدنيـة      نـوع  حبـسب  مفـصلة  يرجى تقدمي بيانات إحصائية     - ٦
كمـا   .٢٠٠٣فربايـر  / شـباط ٢٥باالتفاقية واملـسجلة منـذ بـدء العمـل بقـانون      املتصلة واجلنائية 
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مـا هـو    .شارة إىل عدد القضايا املدنية واجلنائيـة الناجحـة واجلـزاءات الـصادرة بـشأهنا             يرجى اإل 
ــالقوانني      عــدد قــضايا التمييــز ضــد املــرأة يف جمــال العمــل الــيت ســجلتها هيئــة التفتــيش املعنيــة ب

 .االجتماعيــة دون تقــدمي شــكوى رمسيــة بــشأهنا، كمــا يرجــى تقــدمي تفاصــيل عمــا آلــت إليــه    
ــسبة منخفــض   ــة ســجلت ن ــة٥(ة للغاي ــسني     )  يف املائ ــني اجلن ــالتمييز ب ــة ب ــشكاوى املتعلق ــن ال م

 ١٥الـصفحة   (واملقدمة إىل مكتب مكافحة التمييز لدى مكتب بروكـسل اإلقليمـي للتوظيـف              
يرجى تقدمي بيانات حديثة عن عدد القضايا املسجلة سنويا بعد مبادرات التوعيـة   ).من التقرير

 .ة بروكسل العاصمة يف منطق٢٠٠٢اليت جرت منذ عام 
عما إذا كانت بلجيكا تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان              اإلفادة  ويرجى   - ٧

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٣٤قــرار اجلمعيــة العامــة   (عمــال مببــادئ بــاريس   
١٩٩٣.( 

 
 القوالب النمطية والتعليم

وعة، من بينـها اختـاذ جملـس الـشيوخ       يشري التقرير إىل اختاذ الدولة الطرف ملبادرات متن        - ٨
 بــشأن صــورة املــرأة والرجــل يف اإلعالنــات، وذلــك هبــدف القــضاء علــى بعــض مظــاهر   اقــرار

الثقايف، واألحكام املسبقة والقوالب النمطيـة التقليديـة املتعلقـة بـاألدوار             - السلوك االجتماعي 
الـصفحات مـن    (تمـع عمومـا     واملسؤوليات اليت يضطلع هبا الرجل واملرأة ضمن األسرة ويف اجمل         

عــن إجــراء أي تقيــيم لآلثــار بغــرض حتديــد أهــم إجنــازات هــذه  اإلفــادة يرجــى  ).٥٥ إىل ٤٩
 .الربامج والصعوبات اليت تواجهها، وهل اختذت أي خطوات عالجية هبذا الشأن

يرجى تقدمي معلومات عمـا اختـذ مـن خطـوات إلدمـاج معـايري املـساواة بـني اجلنـسني                      - ٩
حقوق اإلنسان ضمن مناهج املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف خمتلـف منـاطق          معايري  وغريها من   

 .الدولة الطرفاجملتمعات احمللية يف 
يرجـى تقـدمي معلومـات      ،  )٢(متشيا مع ما طلبتـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              - ١٠

طائفـة  سـيما   إلثنية، ال، ومن األقليات ا  ةل أجنبي ومن أص حدرات  تاملعن حالة النساء والفتيات     
ويرجــى تقــدمي   .طالبــات اللجــوء الــسياسي والالجئــات   مبــا يف ذلــك  الرومــا واملهــاجرات،  

معلومــات مفــصلة عمــا يتــوفر هلــن مــن تأهيــل يف جمــال حقــوق اإلنــسان عامــة، واملــساواة بــني  
أجـري مـن دراسـات      يف ضوء مـا     اجلنسني خاصة، وعن أي تدابري حمددة مت اختاذها ملصلحتهن          

ــدا     عــن ــات حتدي ــات األجنبي ــساء والفتي ــا الن ــصعوبات الــيت تواجهه ــصفحة ( ال ــر  ٥ال  مــن تقري
 ).الدولة

__________ 
 .١٥٦ و ١٥٥املرجع نفسه، الفقرتان  )٢( 
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 العنف ضد املرأة
 واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف      ،أعربت كل من اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية    - ١١

ا جـرائم  القـانون الـذي يـصنف أعمـال العنـف اجلنـسي بوصـفه             إزاء  عـن قلقهمـا     ،  )٣(ضد املرأة 
يرجى تقدمي تفسري للمنطق الذي اسـتند       . ضد نظام األسرة واألخالق العامة يف الدولة الطرف       

كمـا يرجـى تقـدمي     .رييإليه يف اإلبقـاء علـى هـذا املفهـوم واملـصطلحات، ومقاومـة الربملـان للتغـ        
بيانات إحصائية ومعلومات عن أعمال العنف اجلنسي واألسري، مبا يف ذلك اغتصاب الـزوج              

ــشكاوى والتحقيقــات واملالحقــات واإلدانــات والعقوبــات املوقعــة     ل ــه، وخباصــة عــدد ال زوجت
 .باملرتكبني، وأي تعويضات تقرر منحها للضحايا وعائالهتم

وضع خطة عمل جديدة للقضاء على العنـف الزوجـي         ، مت   )٢١الفقرة  (لتقرير  ووفقا ل  - ١٢
يرجــى تقــدمي معلومــات  . واألقــاليم وتطبيقهــا يف اجملتمعــات احملليــة٢٠٠٧-٢٠٠٤يف الفتــرة 

مفــصلة عــن تنفيــذها، مبــا يف ذلــك املــوارد املخصــصة مــن ميزانيــة احلكومــة لألنــشطة املتعلقــة     
املـوارد املخصـصة لتنفيـذ خطـة العمـل علـى مجيـع              مبا يف ذلـك     بالقضاء على العنف ضد املرأة،      

  .املستويات املالئمة
هــاجرات واملعاقــات يف مواجهــة العنــف كيــف تعــاجل الدولــة الطــرف مــسألة ضــعف امل - ١٣

وهـل تتـوفر خـدمات يـسهل وصـول       وغريه من أشـكال االعتـداء علـى املهـاجرات واملعاقـات؟     
النساء والفتيـات املهـاجرات مـن ضـحايا العنـف القـائم علـى اجلـنس إليهـا مـن الناحيـة اللغويـة                 

  أشكال العنف؟وما هي التدابري اخلاصة املتاحة حلماية املعاقات من مجيع والثقافية؟
 

 االجتار بالنساء واستغالهلن يف أعمال البغاء
يشري التقرير إىل جمموعة كبرية مـن التـدابري الراميـة إىل منـع االجتـار بالنـساء والفتيـات                     - ١٤

ومكافحته ومعاقبته، لكنه ال يقدم أي بيانات عن ذلك، باسـتثناء البيانـات الـواردة مـن مراكـز       
ت ومعلومــات عــن عــدد الــضحايا، وعــن الــشكاوى والتحقيقــات يرجــى تقــدمي بيانــا .الرعايــة

  .واإلدانات والعقوبات املوقعة مبرتكيب هذه اجلرائمالقضائية واملالحقات 
يرجى أيضا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع استغالل األطفال يف إنتـاج املـواد                - ١٥

لـى حنـو خـاص يف هـذا اجملـال، كمـا            سـيما أن الفتيـات ضـعيفات ع        نترنت، ال إلاإلباحية على ا  

__________ 
 ).١٥٢ و ١٥١الفقرتان  (E/CN.4/2003/Add.1انظر  )٣( 
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داخـل الدولـة الطـرف      قضائيا  يرجى تقدمي معلومات عن قضايا املواطنني البلجيكيني املالحقني         
 .)٤(األطفالاملتعلقة بسيما اجلرائم  أو خارجها الرتكاهبم جرائم جنسية يف اخلارج، ال

نساء والفتيـات مـن ضـحايا       يرجى اإلشارة إىل الربامج املتوفرة إلعادة تأهيل وإدماج ال         - ١٦
كما يرجى تقـدمي   .االجتار بغرض البغاء، مبا يف ذلك الراغبات منهن يف اخلروج من مهنة البغاء

تفاصيل عن املوارد املخصصة للربامج املصممة ملداواهتن وإعادة دجمهن يف اجملتمع، مبـا يف ذلـك    
وفيمــا يتعلــق بتجــرمي  .اعدة القانونيــة والرعايــة الــصحية احملاطــة بالــسريةالتــدريب املهــين واملــس

، يرجــى اإلشــارة إىل قــضايا االجتــهادات القــضائية الــيت حكــم  )٦٠الــصفحة (معاشــرة البغــى 
 . القضاة فيها بوجود استغالل للبغاء

 
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة وعملية صنع القرار

إىل مبـادرة قـام هبـا الـوزير الفلمنـدي املعـين باملـساواة يف                ) ١٣صفحة  الـ (يشري التقريـر     - ١٧
ــام   ــرص يف عـ ــات      ٢٠٠٥الفـ ــتعلقني باهليئـ ــساريني واملـ ــصص الـ ــومي احلـ ــني مرسـ ــع بـ  للجمـ

يرجى اإلعـالم عـن نتـائج هـذه املبـادرة وتقـدمي بيانـات إحـصائية          .االستشارية وهيئات اإلدارة
كمـا   . وهيئـات اإلدارة التابعـة للحكومـة الفلمنديـة    عن مشاركة النساء يف اهليئات االستـشارية 

ــة أخــرى لــدى الكيانــات      يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن احلــصص أو أي تــدابري خاصــة مؤقت
 .الفدرالية األخرى

الـصفحتان  (االحتـادي  تكشف البيانات املتعلقة بتمثيـل النـساء يف الـسلك الدبلوماسـي       - ١٨
عـن  ) ٧٣  و ٧٢الصفحتان  (وظائف الدبلوماسية   مشاركتهن يف املنافسة على ال    و،  )٧١  و ٧٠

يرجــى اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة، إن  .أن مــشاركة املــرأة يف هــذا اجملــال مــا زالــت ضــعيفة 
النـساء  متثيـل   ، لزيـادة    )٥(وجدت، عمال بتوصيات اللجنة الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        

  .يف السلك الدبلوماسي
ابري خاصة مؤقتة مت اختاذها يف هذا الـصدد، أو يف أي جمـال آخـر،    أي تدتبيان ويرجى   - ١٩

 مـــن االتفاقيـــة ١، الفقـــرة ٤بـــشأن مـــشاركة النـــساء يف احليـــاة العامـــة، مبـــا يتماشـــى واملـــادة 
 . الصادرتان عن اللجنة٢٥  و٢٣والتوصيتان العامتان 

__________ 
وتقرير املقررة اخلاصة املعنية مبـسألة      (E/CN.4/2003/Add.1) قرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة       ت )٤( 

بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحيـة عـن زيارهتـا إىل بلجيكـا وهولنـدا، الـذي تناولـت                 
 كـانون   ٤نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣٠الل األطفال جنسيا ألغراض جتارية، وذلك مـن         خالهلا مسألة استغ  

 .(E/CN.4/2000/73/Add.1) ١٩٩٨ديسمرب /األول
 .١٤٩املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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 العمل والفقر  
 ١٨شـرحية النـساء يف والونيـا يبلـغ     إىل أن معدل الفقر يف ) ٤١الصفحة (يشري التقرير   - ٢٠

ويـرتبط فقـر املـرأة ارتباطـا مباشـرا بانعـدام الفـرص         . يف املائـة بـني الرجـال   ١٤مقابل يف املائة، 
يف هـذا الـصدد، يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن التـدابري احملـددة الـيت اختـذت             .االقتصادية

ر الـيت جـرى وضـعها، مبـا فيهـا      ومـا هـي بـرامج مكافحـة الفقـ      .لتحسني حالة النساء الفقـريات 
خمططات توفري فرص العمل الرامية إىل القضاء على الفقر واحلد من عدم املساواة بني اجلنـسني              

 .البشرتتمحور حول ضمن اإلطار العام لتحقيق التنمية املستدامة اليت 
 إىل وجـود فـرق ملمـوس بـني املرتبـات اإلمجاليـة للرجـال              ) ٩٥الصفحة  (يشري التقرير    - ٢١

الفجــوة يف يرجــى اإلشــارة إىل مــا اختــذ مــن تــدابري لتقلــيص   . يف املائــة٣٠والنــساء يــصل إىل 
املرتبات بني الرجال والنـساء يف كـل مـن القطـاعني اخلـاص والعـام، كمـا يرجـى شـرح سـبب                

 .يف ميدان اخلدمة املدنيةالفجوة وجود هذه 
ــساء    - ٢٢ ــر إىل أن الن ــشري التقري ــة الطوي  يي ــن البطال ــانني م ــن الرجــال    ع ــر م ــة األجــل أكث ل

يرجـى   .وأن نسبة النساء الـاليت يعملـن بـدوام جزئـي أعلـى مـن نـسبة الرجـال                  ) ٩٤الصفحة  (
اإلشــارة إىل مــا اختــذ مــن تــدابري ملعاجلــة هــذه الظــاهرة املتأصــلة ولــضمان وصــول النــساء إىل     

 .الوظائف ذات الدوام الكامل والوظائف الدائمة
املــستقر للمهــاجرات يف اجملموعــة الفلمنديــة فيمــا يتعلــق      يــربز التقريــر الوضــع غــري     - ٢٣

 ١٢بنـسبة   يف املتوسـط    أجـر املـرأة يقـل       ”مـشريا إىل أن     . )١٠٠الـصفحة   (بالتفاوت يف األجر    
 يف  ١٠يضاف إىل ذلك أن املهاجرات حيصلن على أجـر يقـل بنـسبة              . يف املائة عن أجر الرجل    

بني أجـر املـرأة     الفجوة  ود اليت تبذل حاليا لسد      ما هي اجله  . “‘الغربيات’املائة عن أجر النساء     
وهـل يعـار اهتمـام خـاص للمهـاجرات       ؟“الغربيـات ”والرجل وبـني أجـر املهـاجرات والنـساء     

يرجى تقدمي تفاصيل عـن التمييـز يف العمـل     عانني من متييز متفاقم يف توفر فرص العمل؟يالاليت 
 .إقليم والونضد املهاجرات الاليت يعشن ضمن اجملموعة الفرنسية و

ــذ      - ٢٤ ــصلة عــن تنفي ــات مف ــدمي معلوم ــانون اليرجــى تق ــصادر يف ق ــران١١ال ــه / حزي يوني
كمــا  .احلمايــة مــن العنــف والتحــرش الــسيكولوجي واجلنــسي يف مكــان العمــلبــشأن  ٢٠٠٢

يرجى تقدمي بيانات عـن عـدد الـشكاوى الـيت تقـدمت هبـا نـساء يف القطـاعني العـام واخلـاص،                        
يرجـى أيـضا تقـدمي تفاصـيل عـن نتـائج تقيـيم القـانون الـذي                  . الـشكاوى وعما آلت إليـه هـذه       

 .، وما هو وضع التعديالت املقترحة٢٠٠٤أجري يف عام 
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 الصحة  
يقدم التقرير معلومات عن عدد حاالت اإلجهاض موزعة حسب الـسن، والـيت تـشري                - ٢٥

يت تقـل أعمـارهن   إىل ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض نسبة إىل حاالت احلمل لدى النـساء الـال            
يرجى تقدمي معلومات عما اختذ من تـدابري لتنفيـذ املالحظـات     ).١١٢الصفحة ( عاما ١٩عن 

اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة واملتعلقة مبنع حاالت احلمل يف سن مبكرة وتـوافر وسـائل           
ادفـة إىل منـع   كما يرجى تقدمي معلومات عن محالت التربية والتوعية اجلنسية اهل .)٦(منع احلمل

يرجـى اإلشـارة إىل    .احلمل يف سن مبكرة واملوجهة إىل الفتيات والشابات على وجـه التحديـد  
ما يوّجه من اهتمام الحتياجات املـراهقني اخلاصـة، ومـا ينفـذ مـن بـرامج خاصـة هبـم، كتـوفري                 

يا،  األمــراض املنتقلــة جنــسالتعلــيم واملعلومــات عــن مــسائل الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وعــن  
  .اإليدز/فيها فريوس نقص املناعة البشرية مبا
ــات      - ٢٦ ــسية للفتي ــضاء اجلن ــشويه األع ــر إىل ت ــصفحات (يتطــرق التقري  ٢٥  و٢٤  و٦ال
اختـاذه مـن   وعمـا مت  يرجى تقدمي بيانـات إحـصائية عـن حـدوث هـذه الظـاهرة        ).٨٣  و٤٠ و

 . هذه التدابري من نتائجاملهاجرين، وما أسفرت عنهطوائف تدابري ملنعها ومكافحتها ضمن 
 

 الزواج واألسرة
عن مشروع القـانون الـذي      ) ١٢٣الصفحة  (معلومات  ما يتوفر من    يرجى تقدمي آخر     - ٢٧

 واملتعلـــق بالتهديـــد أو العنـــف الـــراميني إىل ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٠أقـــّره جملـــس الـــوزراء يف 
 .هذه الظاهرةكما يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن  .اإلرغام على إبرام عقد زواج

ــسابقة    - ٢٨ ــة ال ــا اخلتامي ــة يف مالحظاهت ــا   )٧(أعربــت اللجن ــة  إزاء عــن قلقه ــة التمييزي الطبيع
يرجـى اإلشـارة إىل مـا اختـذ مـن تـدابري لكفالـة         .لألحكام القانونية املتعلقة بانتقال اسـم العائلـة  

الوضـع احلـايل جلميـع    ومـا هـو    .فيما يتعلق بنقل اسم العائلـة إىل األطفـال  الوالدين املساواة بني 
وهـل مت حتديـد إطـار زمـين لـدخوهلا        مـن التقريـر؟  ١٢٥مشاريع القوانني املدرجـة يف الـصفحة   

 النفاذ؟حيز 
التوصـل إليهـا   اليت أجريت واالسـتنتاجات الـيت مت      يرجى تقدمي معلومات عن البحوث       - ٢٩

 .ملتأتيـة عـن فـسخ العالقـة    فيما يتعلق بالفروق بني اجلنسني يف التعامل مـع النتـائج االقتـصادية ا   
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــوع املمتلكــات املوزعــة عنــد فــسخ العالقــة، واإلشــارة بــصورة    

ــة  (خاصــة إىل مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املنظــورة      أي املعاشــات التقاعدي
__________ 

 .١٥٨املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
 .١٦٦ و ١٦٥املرجع نفسه، الفقرتان  )٧( 
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ى أيـضاً  ويرجـ  .كجزء من املمتلكـات الـيت يـتعني توزيعهـا    ) ومستحقات انتهاء اخلدمة والتأمني
ــان  ــال       تبي ــستقبل ورأس امل ــات الكــسب يف امل ــع إمكاني ــى توزي ــنص عل ــانون ي ــا إذا كــان الق م

البشري، أو ما إذا كان يأخذ يف االعتبار حتسُّن إمكانيات الكـسب ورأس املـال البـشري عنـد                   
مثالً عن طريـق مـنح مبلـغ مقطـوع ميثـل احلـصة املقـدرة ألحـد الـزوجني يف                     (توزيع املمتلكات   

 ). وع من األصول، أو عن طريق السماح مبنح مبلغ تعويضي ألحد الزوجنيهذا الن
 

  من االتفاقية١، الفقرة ٢٠تعديل املادة 
، ٢٠إذا كانت الدولـة الطـرف تنظـر يف قبـول التعـديل علـى املـادة           اإلفادة عما   يرجى   - ٣٠

 . من االتفاقية١الفقرة 
 


