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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

   ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ١٧

  مييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على الت    

  ليختنشتاين    
 (CEDAW/C/LIE/4)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع املقدَّم من ليختنشتاين            -١

 (CEDAW/C/SR.965 ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٢٠ املعقودتني يف    ٩٦٦ و ٩٦٥يف جلستيها   
، CEDAW/C/LIE/Q/4وترد قائمة املسائل واألسئلة اليت وضعتها اللجنة يف الوثيقة . SR.966)و

  .CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1وترد ردود حكومة ليختنشتاين يف الوثيقة 

  مقدمة  -ألف   
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري الرابع الذي جاء              -٢

مفّصال واّتبع املبادئ العامة اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير، وتضّمن إشارات إىل             
ملالحظات اخلتامية السابقة، رغم أنه مل يتضمن إحصاءات مصّنفة حبسب اجلنس وبيانـات             ا

نوعية بشأن حالة املرأة يف بعض اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وخباصة فيما يتعلـق بالنـساء               
وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمتـه مـن           . املنتميات إىل جمموعات حمرومة   

دود خطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملـا قبـل              عرض شفوي ور  
  .الدورة، وملا قّدمته من إيضاحات إضافية للمسائل اليت طرحها أعضاء اللجنة شفوياً

وُتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً برئاسة مـدير مكتـب الـشؤون                -٣
وُتعرب اللجنة عن   .  ضم مدير مكتب تكافؤ الفرص     اخلارجية إلمارة ليختنشتاين، وهو وفد    

تقديرها للحوار البّناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة، ولكنها تأسف لعدم تقدمي ردود              
  .على بعض األسئلة اليت أثريت وألن اإلجابة عن بعض األسئلة مل تكن دائماً واضحةً ودقيقةً
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سامهة اإلجيابيـة للمنظمـات النـسائية       وترحِّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بامل       -٤
  .ومنظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكـول منـع وقمـع االتِّجـار                -٥

 التفاقية األمم املتحـدة ملنـع        واملعاقبة عليه، املُكمِّل   ،باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال   
  .اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

وُتثين اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها مشروعاً يهدف إىل احلد مـن العالقـات          -٦
التِّجار بالبشر من االسـتفادة     لاالستغاللية يف قطاع النوادي الليلية ومتكني الضحايا احملتَملني         

ضحايا، فضالً عن املشاريع الرامية إىل زيـادة وعـي عامـة            من برامج املشورة ومساعدة ال    
  .اجلمهور مبشكلة االتِّجار بالنساء

وترحِّب اللجنة باملسامهات املستمرة للدولة الطرف يف املشاريع اخلاصة بـاملرأة ويف              -٧
 ٠,٦تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة يف سياق التعاون اإلنساين واإلمنائي الذي ُخصِّص له حنـو   

  .٢٠٠٩ملائة من الدخل القومي اإلمجايل للدولة الطرف يف عام يف ا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
ميـع أحكـام    جل بالتنفيذ املنهجي واملستمر   الدولة الطرف    بالتزام اللجنة   تذكِّر  -٨

 والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة تتطلـب          الشواغل وترى أن    ،االتفاقية
. أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري املقبل           ذا   اهتماماً
التنفيذية  حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطتها             ،وبالتايل
وتـدعو  .  يف تقريرها الدوري املقبل عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملـرزة          واإلبالغ

 إىل تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل املكاتـب احلكوميـة ذات            اللجنة الدولة الطرف  
   .الصلة، وإىل الربملان، وإىل السلطة القضائية، من أجل تأمني تنفيذها الكامل

  الربملان    
يف حني تعيد اللجنة التأكيد على أن احلكومة هـي املـسؤولة يف املقـام األول                  -٩

لتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيـة،      واملساءلة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل ال      
لكنها تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع احلكومة، وبالتايل تدعو الدولة الطرف             
إىل تشجيع برملاهنا الوطين على القيام، وفقاً إلجراءاته وحسب االقتضاء، باختاذ التـدابري             

بعملية اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا      الالزمة يف ما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية و        
  . مبوجب االتفاقيةالدولة الطرف
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  التعريف باالتفاقية وبربوتوكوهلا االختياري    
 الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة   اإلعراب عن قلقها  اللجنة   تكرر  -١٠

CEDAW/C/LIE/CO/3)   مل حتظ بـنفس     ،رغم انطباقها املباشر   ، االتفاقية أنمن  ) ٩، الفقرة 
 هبا الصكوك القانونية اإلقليمية مثل االتفاقية األوروبية حتظىالدرجة من التعريف واألمهية اليت    

حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وبالتايل فإهنا ال تستخدم بانتظام بوصـفها األسـاس             
سات العامة، الراميـة إىل     القانوين للتدابري املتخذة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية وتدابري السيا         

 تعربكما  . القضاء على التمييز ضد املرأة، وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف           
يدل  قلقها لكون أحكام االتفاقية مل تستخدم يف إجراءات احملاكم، مما            مرة أخرى عن  اللجنة  

ن القـضائية    امله  أوساط  يف صفوف النساء أنفسهن ويف     على وجود نقص مستمر يف الوعي     
والقانونية حبقوق املرأة مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، فضالً عـن قلـة الـوعي              

  .الصادرة عن اللجنةبالتوصيات العامة 
تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتـدعو الدولـة الطـرف إىل االعتـراف                -١١

 حقـوق   رها أكثر صـكوك   باعتبا ،باالتفاقية، فضالً عن االلتزامات الدولية ذات الصلة      
 القضاء على التمييز ضـد املـرأة        وإلزاماً من الناحية القانونية فيما خيص     اإلنسان وجاهة   

إدراج مجيع أحكـام االتفاقيـة     ، كما تدعوها إىل     وحتقيق املساواة املوضوعية بني اجلنسني    
 زيـادة  الطرف بشكل خاص علـى        الدولة وحتث اللجنة . املوضوعية يف القوانني احمللية   

 الدولـة    اللجنة تدعوو.  اجلنسني املساواة بني  مراجعة قانون    لدىعلى االتفاقية   التشديد  
 جعل االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، فضالً عـن التوصـيات          ضمان إىل    أيضاً الطرف
 واآلراء املعتمدة بشأن البالغات الفردية والتحقيقات، جـزءاً         الصادرة عن اللجنة  العامة  

ب القضاة واحملامني واملدعني العامني، بغية متكينهم من تطبيـق أحكـام    يتجزأ من تدري   ال
بأن تعمل على    أيضاً تأكيد طلبها إىل الدولة الطرف         اللجنة وتعيد. االتفاقية تطبيقاً مباشراً  

 النساء حبقوقهن مبوجب االتفاقية، وبالبالغات وبإجراءات التحقيق املنصوص عليها          توعية
   . لالتفاقيةييف الربوتوكول االختيار

  التحفظات    
تالحظ اللجنة أن اخلالفة يف اعتالء العرش يف إمارة ليختنشتاين حيكمها قانون مستقل               -١٢

 مما حيرم  ، من االتفاقية  ١تحفظها على املادة    ب الدولة الطرف    متسك تظل قلقة إزاء     لكنها ،خاص
ينطـوي  رمزية القوية الـيت   قلقة بشكل خاص إزاء الرسالة ال  واللجنة. النساء من اعتالء العرش   

   . هذا االستبعاد وتأثريه احملتمل على تنفيذ االتفاقية ككل يف الدولة الطرفعليها
تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتدعو الدولة الطرف إىل تكثيف جهودهـا              -١٣

   . من االتفاقية١من أجل سحب حتفظها على املادة 
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
 الفرص، الذي كان يف     تكافؤ لكون توسيع نطاق والية مكتب       بالقلق اللجنة   تشعر  -١٤

 رمبـا املساواة بني اجلنسني، ليشمل جمموعة واسعة من مسائل التمييز،          ب حصرياً   ُيعىنالسابق  
 يف غياب هيئة متخصـصة       يف الدولة الطرف    الوطنية للنهوض باملرأة   اآللية أضعف    قد يكون

موظفاً واحداً متفرغـاً يف مكتـب       هناك   أن    اللجنة وتالحظ. املرأةلغرض النهوض حبقوق    
لنظر يف  ا ال تشمل  الفرص   تكافؤمكتب  والية   الفرص يعىن باملساواة بني اجلنسني، وأن        تكافؤ

 اخلصوص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       ويف هذا . انتهاكات حقوق املرأة  املتصلة ب شكاوى  ال
  . وق اإلنسان يف الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقعدم وجود

 منـهاج  يف   وباإلرشادات الواردة ) ١٩٨٨(٦توصيتها العامة رقم    ب تذكِّر اللجنة   -١٥
 اآلليات الوطنية بـشكل      عمل عمل بيجني، وال سيما فيما يتعلق بالظروف الالزمة لسري        

توصيتها ب كما تذكِّر   مبا يف ذلك من خالل تزويدها مبا يكفي من التمويل واملوظفني،           فعال
  :توصي الدولة الطرف مبا يليو ،٢٨العامة رقم 

 الفرص اهتمامـاً ذا     تكافؤاختاذ التدابري الالزمة لضمان أن يويل مكتب          )أ(  
 مبـا   مع الرجـل،  أولوية ملسائل حقوق املرأة يف عدم التعرض للتمييز والتمتع باملساواة           

نفيـذ تـدابري تـشريعية       وت وضعيشمل مجيع أسباب التمييز، وتعزيز قدرة املكتب على         
بـشأن  وتدابري تتعلق بالسياسات العامة يف ميدان املساواة بني اجلنسني، وإسداء املشورة            

   وتنسيقها واإلشراف على إعدادها وتنفيذها؛هذه التدابري
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس             )ب(  

أو هيئة  ) ، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ملؤرخ   ا ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (
 قـد    حقـوقهن  أنمن  عمتخصصة أخرى للنظر يف الشكاوى املقدمة من النساء الاليت يز         

  .  توصيات خبصوصهاوتقدمي بشأن هذه الشكاوى آراء، وإصدار انُتهِكت

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 مـن  ١ الدولة الطرف احملـدود للفقـرة    قلقها إزاء تطبيق  مرة أخرى عن   اللجنة   تعرب  -١٦
تشجيع مشاركة املـرأة    ل تدابري خاصة مؤقتة     إزاء عدم اختاذ   من االتفاقية، وبشكل خاص      ٤ املادة

 الواقع ضـد جمموعـات       األمر  حبكم القائميف احلياة السياسية واالقتصادية والقضاء على التمييز        
  .النساء الضعيفة

 ١زيز استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقاً للفقرة        توصي اللجنة الدولة الطرف بتع      -١٧
 يف مجيع  الصادرة عن اللجنة،)٢٠٠٤(٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ٤من املادة 

.  املرأة فيها ممثلة متثيالً ناقـصاً أو مستـضعفةً         كون واليت ت   االتفاقية تشملهااجملاالت اليت   
  :لدولة الطرف مبا يلي توصي اللجنة ا،وحتقيقاً هلذه الغاية
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ذات القيام، باالستناد إىل البيانات والدراسات القائمة، بتحديد أهداف           )أ(  
 برامج التوعية والدعم،    مثلاملوارد لتنفيذ استراتيجيات    ما يكفي من     وختصيص   أطر زمنية 

 وغري ذلك من التدابري االستباقية الراميـة إىل حتقيـق           ،صصاحلوخلق احلوافز، وحتديد    
  بني املرأة والرجل يف تلك اجملاالت؛ املوضوعيةاواة املس

ذوي من  احلكوميني  إذكاء الوعي يف صفوف أعضاء الربملان واملسؤولني          )ب(  
 بضرورة التـدابري اخلاصـة      ،، وعامة اجلمهور  أصحاب العمل  و ، اختاذ القرار   يف سلطةال

 اسـتخدام   نشاملة ع  معلومات   أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل     املؤقتة، وتطلب إليها    
 السياسات والتدابري اليت اختارهتا الدولة الطرف       عندما ال تكون  هذه التدابري، وال سيما     

ألثر والنتيجة املنشودين فيما يتعلق بأحكام االتفاقيـة ذات الـصلة،           قد حققت ا  ونفذهتا  
  .وعن تأثري هذه السياسات والتدابري

  القوالب النمطية واملمارسات التمييزية    
 أطلقت مشاريع ومبادرات خمتلفة للقضاء على        قد تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف      -١٨

القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع اليت متيز ضد               
 إزاء استمرار القوالـب     لكنها تعرب عن قلقها    املساواة بني اجلنسني،      حالة عدم  املرأة وتدمي 

ا يعكس حمدودية فعالية مثل هذه التدابري يف عدد مـن    مم،  ويةسلطة األب الية القائمة على    النمط
 األطفال وغري ذلك مـن      رعاية احملدودة يف    الرجلاجملاالت، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبشاركة        

  .الواجبات املرتلية
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٩

 اسـتباقية   مقترنـة بتـدابري   ياسة شاملة   زيادة تعزيز جهودها لوضع س      )أ(  
، للتغلب على املواقـف الـيت       فتيان والفتيات وال  ، النساء والرجال  موجهة إىل  ومتواصلة

تنطوي على قوالب منطية إزاء أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمـع،              
  يد؛وال سيما يف اجملاالت اليت جتد فيها املرأة نفسها يف وضع حرمان شد

تكثيف تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية، واألحزاب         )ب(  
 اإلعالم، قصد نشر املعلومات ذات طالسياسية، ومهنيي التعليم، والقطاع اخلاص، ووسائ     

 القرار  صّناعأصحاب املصلحة مثل    جهات حمددة من    الصلة يف صفوف عامة اجلمهور و     
 ، ووضع استراتيجية أمشـل يف      والشباب ستضعفةء امل وأصحاب العمل وجمموعات النسا   

الـيت  على نوع اجلنس،    القائمة  مجيع القطاعات للقضاء على القوالب النمطية التمييزية        
  فة؛ضعي حتديداً جمموعات النساء التستهدف
 أصـحاب العمـل   وتوعيةتنظيم محالت توعية لتشجيع األبوة املسؤولة    )ج(  
 من أجل ضـمان    املرنة لصاحل النساء وكذلك الرجال        مبوضوع ترتيبات العمل   والعمال

  .دون الرجل املرأة  على العمل لبعض الوقتيقتصر أال
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  العنف ضد املرأة    
املتعلق بـاجلرائم اجلنـسية     تالحظ اللجنة أن املراجعة احلالية لقانون الدولة الطرف           -٢٠

 جلرائم مثل التهديد اخلطري      حبكم الوظيفة بالنسبة   إجراء إقامة الدعاوى القضائية    إضافة   تتوخى
 الـشراكات    إطـار  االغتصاب أو االعتداء اجلنـسي يف      وأاملوجه ضد األقارب، واملالحقة     

عدداً من اجلرائم األخـرى    هذه اخلطط ال تشمل      ألن   لكنها تشعر بالقلق  الزوجية أو املرتلية،    
 مـن أشـكال     اليت كثرياً ما حتدث يف السياق املرتيل، وأشكال العنف اجلنسي وغري ذلـك            

  .اجلنساين العنف
بـشأن  ) ١٩٩٢(١٩توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقـم            -٢١

 حبكم الوظيفـة بالنـسبة   إجراء إقامة الدعاوى القضائية العنف ضد املرأة، بالنظر يف إضافة       
حتـرم  ، اليت   اجلنساينجلميع أفعال العنف املرتيل أو اجلنسي أو غري ذلك من أشكال العنف             

 الدولة   اللجنة كما توصي .  التعرض له   من عن قصد الضحايا من احلماية من هذا العنف أو        
 ألحكام القـانون    الصارمالطرف بتدريب القضاة واملدعني العامني والشرطة على التطبيق         

اجلنائي ذات الصلة، وتعزيز الدعم واملساعدة املتاحني لضحايا العنف املـرتيل واجلنـسي،             
ا العتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد املرأة، اليت متت صياغتها يف             وتسريع جهوده 

  .٢٠٠٨عام 
 ضحايا عنف مـرتيل     يقعنوتالحظ اللجنة بقلق أن النساء من بلدان أخرى الاليت            -٢٢

 من رجال من رعايا ليختنشتاين ملدة تقل عن مخسة أعوام جيـوز سـحب           ويكّن متزوجات 
ضحايا أو تقدمي غري ذلك من      مىت عجزن عن إثبات أهنن      رخص إقامتهن لدى فسخ الزواج      

  .األسباب الشخصية الوجيهة
 ن يزعم أخرى عّمن  النساء من بلدان     حصولتوصي اللجنة الدولة الطرف بتأمني        -٢٣

 وضعهن املساعدة واحلماية القانونيتني لتمكينهن من إثبات        علىأهنن ضحايا عنف زوجي     
  .هن لدى فسخ زواجهنكضحايا قصد االحتفاظ برخصة إقامت

 يف حتديد   عادةً ُتقّصرتقارير تفيد بأن الدولة الطرف      وجود   إزاء   قلقاللجنة  يساور  و  -٢٤
 أثناء إجراءات طلب اللجوء، وذلك      اجلنساينضحايا العنف املرتيل أو غريه من أشكال العنف         

مـة   مصداقية وصـف مقد    لعدمألن طلبات اللجوء ُترفض بشكل روتيين ألسباب رمسية أو          
  . الطلب لطريق سفرها

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٥
 لتحديد ضحايا العنف اجلنسي أو غريه من أشـكال      موحدتطبيق إجراء     )أ(  

 إعـادة  عند النظر يف مقبولية طلبات اللجوء على أسس رمسية أو            اجلنساينالعنف القائم   
   الطلبات؛اتمقدم
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الدولية بشكل شامل، مبا يف ذلك عن       لحماية  لحتياجات  اال حتديد   ضمان  )ب(  
 على أساس العنف اجلنسي أو العنف القائم على أساس          اتطريق االعتراف مبزاعم الالجئ   

  مراعاة الوضع الفعلي للنساء والفتيات طالبات اللجوء يف بلداهنن األصلية؛وجنساين، 
ز  توخي هنج يراعي املنظور اجلنساين يف مجيع إجراءات حتديد مرك          ضمان  )ج(  
 وفقاً لطالبات اللجوء،    املشورةقوق خاصة مثل خدمات     حب من خالل إتاحة التمتع   الالجئ  

  . من قانون الدولة الطرف املتعلق باللجوء٢٣ من املادة ٦لفقرة ل

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    
ء نع ومكافحة االجتار بالنـسا    مل الدولة الطرف     اليت تبذهلا  هوداجلتالحظ اللجنة أن      -٢٦

والفتيات، وال سيما ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري، قد ركزت حىت اآلن على             
ويـساور  . ة النساء والفتيات طالبات اللجوء    راقصات النوادي الليلية دون مراعاة ضعف حال      

تفيد بأن السلطات تضغط، يف بعض احلاالت، علـى طـاليب           تقارير  وجود  إزاء  اللجنة قلق   
على مغادرة الدولة الطرف، األمر الذي يزيد من خطـر          حلملهم  اللجوء، مبن فيهم النساء،     

  .وقوع النساء والفتيات ضحايا لالجتار
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧

ار أو الاليت خيشني    االعتراف بالنساء والفتيات الاليت تعرضن لالجت      ضمان  )أ(  
 لدى عودهتن إىل بلدهن األصلي والاليت تندرج مطالبتهن باحلماية الدولية           التعرض لالجتار 

، كالجئات  نيالجئاخلاصة بوضع ال   ١٩٥١يف إطار تعريف الالجئ الوارد يف اتفاقية عام         
   اللجوء؛ حقهنمنحمن مث و

ـ          )ب(   ن آليـات إحالـة     إنشاء آليات لتحديد هوية ضحايا االجتار، فضالً ع
 يراعي السن ونوع اجلنس قصد      تقييماً جيري يف إطار إجراء    لضمان تقييم طلبات اللجوء     

لنساء والفتيات ضحايا االجتار، وضمان احلمايـة       لاالستجابة الحتياجات احلماية اخلاصة     
  ؛الترحيل القسريمن 

 طاليب اللجوء، وتدريب الشرطة وموظفي اهلجرة، فيمـا يتعلـق           توعية  )ج(  
   طالبات اللجوء ضحايا لالجتار؛تقعبتزايد خطر أن 

ـ ماية و احلؤقتة و املقامة  اإل توفري رخص    ضمان  )د(   دعم جلميـع ضـحايا     ال
  االجتار؛

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       للتصديقتسريع جهودها     )ه(  
  .باحيةالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل
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  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
تظل اللجنة قلقة ألن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً ناقصاً إىل حد كـبري يف الربملـان ويف      -٢٨

اجملالس االستشارية ويف املناصب العليـا يف       واجملالس البلدية ويف احلكومة ويف اللجان الوطنية        
وجد حالياً أية   ت قلقة أيضاً ألنه ال      واللجنة. السلك الدبلوماسي ذلك يف   اإلدارة العامة، مبا يف     

 أي جلنة خاصة تابعة للربملان ُتعىن باملساواة  أيضاً، وألنه ال توجد   ضمن رؤساء البلديات   نساء
أن املرأة كثرياً ما تكون مثقلـة إىل        بعلماً بتفسري الدولة الطرف     اللجنة  وحتيط  . بني اجلنسني 
  .  يف احلياة السياسيةعليها املشاركة تصعب حبيثباء الواجبات املهنية والعائلية حد كبري بأع

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٩
 مـن االتفاقيـة     ٤ من املـادة     ١اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة         )أ(  

ة، ونظام  احلصص القانوني مثل إجراء حتديد، الصادرة عن اللجنة٢٥والتوصية العامة رقم 
 متويل األحزاب السياسية    وجعلهليئات احلكومية،   يف ا للمساواة بني اجلنسني يف التعيينات      

 قوائم املرشحني، لزيادة متثيـل      يف الداخلية و  اهيئاهتتساوي للمرأة يف    بالتمثيل امل مشروطاً  
  نة؛املرأة يف مناصب صنع القرار يف اهليئات السياسية املنتخبة واملعّي

التدريب يف جمال املساواة بني اجلنسني ملوظفي اخلدمة العموميـة          توفري    )ب(  
والسياسيني، وال سيما الرجال، بغية تعزيز فهم أن املشاركة الكاملة واملتساوية بني الرجل         

 للتنفيذ الكامل لالتفاقيـة،      أساسي شرطهو  السياسية ويف احلياة العامة     واملرأة يف احلياة    
  .مة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامةء بيئة أكثر مالإشاعةومن مث 

  التعليم    
تالحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ما زلن خيترن ميادين التعليم والتدريب املهين               -٣٠

عاجلة مل حالياًالدولة الطرف   اليت تبذهلا   هود  اجلكما أهنا قلقة ألن     . اليت هتيمن فيها اإلناث عادةً    
 التعليميـة   تعيد إنتاج اخليـارات    على القوالب النمطية قد      القائمةارات التعليمية   اخليمسألة  

  .  للرجل واملرأةواملهنية التقليدية
 تنويع اخليارات األكادميية من أجلتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها   -٣١

يع النـساء    التدريب املهين للنساء والرجال، واختاذ املزيد من التدابري لتـشج          وخيارات
  .  ال ختضع للقوالب النمطية اجلنسانيةية ومهنيةوالرجال على اختيار ميادين تعليم

وتالحظ اللجنة بقلق تدين نسبة النساء املسجالت يف الربامج األكادميية للدراسـات         -٣٢
 أهنني هذه الربامج، وعدم وجود أساتذة من اإلناث يف اجلامعات ويف عضوية             الاليتالعليا أو   

 واحملاضـرين واألسـاتذة     الشَُّعب نسبة النساء يف مناصب مديري       وتدّنيس اجلامعات،   جمال
احملاضرين، فضالً عن إدارة اجلامعات، كما تعرب عن قلقها إزاء ما أفادت به التقارير مؤخراً               

 لضمان مراعاة التنوع والتـوازن       ليختنشتاين اليت تتخذها جامعة  يزانية التدابري   ملمن ختفيض   
  . سنياجلن بني
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري استباقية من أجل ما يلي  -٣٣
  تشجيع تسجيل النساء يف برامج املاجستري والدكتوراه؛  )أ(  
 الـشَُّعب  ورؤسـاء  يةتشجيع ترشيحات النـساء ملناصـب األسـتاذ         )ب(  
   وكذلك ملناصب اإلدارة يف اجلامعة؛،ينواحملاضر
   بني اجلنسني لدى تعيني أعضاء جملس اجلامعة؛التكافؤاحترام مبدأ   )ج(  
صة ذات  ختصيص ما يكفي من التمويل واملوارد للربامج والصناديق اخلا          )د(  
علـى مـستويات التعلـيم العـايل يف         والتوازن بـني اجلنـسني        التنوع مبراعاةالصلة  
  .الطرف الدولة

  العمل    
 بـني اجلنـسني يف جمـال        وةالفج عن قلقها إزاء استمرار      مرة أخرى  اللجنة   تعرب  -٣٤

األجور واستمرار التمييز األفقي والعمودي يف سوق العمل حيث تتركز النـساء يف العمـل             
 يؤثر سلباً على تطورهن الوظيفي واسـتحقاقاهتن املتعلقـة   وغري املتفرغ، ممااملنخفض األجر   

  معـدل الحظ أنتلكنها وتشري اللجنة إىل اخنفاض معدل البطالة يف الدولة الطرف   . بالتقاعد
  .  عليه يف صفوف الرجالوالبطالة يف صفوف النساء أعلى مما ه

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٥
اعتماد سياسات واختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة             )أ(  

لصادرة عـن    ا ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١املؤقتة وفقاً للفقرة    
 الرجل واملرأة   املساواة املوضوعية بني  ، مع حتديد أهداف زمنية ومؤشرات لتحقيق        اللجنة

وإزالة الفوارق يف األجـور بـني       يف سوق العمل، والقضاء على التمييز يف اجملال املهين،          
  ؛اجلنسني
، غري املتفـرغ   تنتج عن عمل النساء      ميكن أن التصدي ألية آثار سلبية       )ب(  

 التقاعد وغري ذلك استحقاقاتا فيما يتعلق خبياراهتن للتطوير الوظيفي، فضالً عن سيم وال
   الضمان االجتماعي؛استحقاقاتمن 

 اهتـا  على اتفاقي  والتصديقالنظر يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية          )ج(  
يف ( بشأن التمييز    )١٩٥٨(١١١، ورقم   املساواة يف األجور   بشأن   )١٩٥١(١٠٠ رقم

  . عائليةالسؤوليات امل مال ذوي بشأن الع)١٩٨١(١٥٦ ورقم ،) واملهنةاماالستخد
واللجنة قلقلة إزاء نقص ُدور الرعاية النهارية العمومية واملدارس النهارية، فضالً عـن               -٣٦

   .التأثري احملدود لتدابري تشجيع مشاركة اآلباء يف تربية األطفال وغري ذلك من الواجبات املرتلية
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  :للجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي ا  -٣٧
  ور الرعاية النهارية العامة واملدارس النهارية العامة؛ ُدةزيادة عدد وطاق  )أ(  
 غـري املتفـرغ   فرصة العمـل    إتاحة   ترتيبات عمل مرنة و    ضمان توافر   )ب(  

بذل جهود لتـشجيع الرجـال   وللرجال، إضافة إىل النساء، يف القطاعني العام واخلاص،      
  ن هذه الترتيبات؛على اإلفادة م

تشجيع األبوة املسؤولة، مبا يف ذلك عن طريق توفري حوافز من قبيـل                )ج(  
يف نـشاطاً   أكثر  على حنو اإلجازة األبوية املدفوعة األجر لآلباء لتشجيعهم على املشاركة         

  .تربية األطفال وتقاسم الواجبات املرتلية األخرى بالتساوي

  الصحة    
الفريق العامل املعين بالرتاعات املتعلقة باحلمل يف       يف عمل   دم  تقال اللجنة بطء    تالحظ  -٣٨

 وسائل منـع احلمـل     بقلق أيضاً أن      اللجنة وتالحظ.  جترمي اإلجهاض  إلبطالإجياد احللول   
 املعوقـات توزع بشكل عام جماناً، وأن النساء من اجملموعات الضعيفة، مبن فيهن النساء              ال

 صعوبات يف التمتع باخلدمات واملعلومـات املتعلقـة         والنساء املهاجرات، تعترضهن أحياناً   
  . اإلجنابيةو اجلنسية بالصحة

تدعو اللجنة الدولة الطرف، متـشياً مـع تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                - ٣٩
CEDAW/C/LIE/CO/3)   إىل  ،)١٩٩٩(٢٤وتوصيتها العامـة رقـم      ) ٢٦، الفقرة 

  : مبا يليالقيام
بية ا األحكام العق  إلغاءلق باإلجهاض بغية    اإلسراع مبراجعة التشريع املتع     )أ(  

  اليت تستهدف النساء الاليت يعمدن إىل اإلجهاض؛
 إمكانية حصول مجيع النساء والفتيات، مبـن فـيهن املراهقـات            كفالة  )ب(  
ـ  وعلـى احلمل اجملانيـة والكافيـة      منع   واملهاجرات، على وسائل     واملعوقات دمات اخل

  . يكون يف متناوهلن بسهولةوذلك على حنوة واإلجنابية الصحة اجلنسيب  املتعلقةعلوماتاملو

  جمموعات النساء الضعيفة    
 الواقع الذي تواجهه فئات ضـعيفة        األمر  حبكم القائم إزاء التمييز    قلق اللجنة   يساور  -٤٠

 يف جماالت مثل التعليم والعمـل       املهاجراتو واملعوقاتمعينة من النساء، وال سيما املسنات       
وهي قلقلة أيضاً إزاء    . ا قلقة إزاء تعرضهن بشكل خاص للعنف واالعتداء       ، كما أهن  والصحة
  . اللجوء، مبن فيهم النساء واألطفالاستقبال طاليبظروف 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤١
مجع بيانات مفصلة عن حالة املرأة اليت تواجه أشكاالً متعددة من التمييز،   )أ(  

املهاجرات، واختاذ تدابري استباقية، مبا يف ذلـك تـدابري   و ملعوقاتوامثل النساء املسنات  
خاصة مؤقتة، للقضاء على هذا التمييز، مبا يف ذلك يف جماالت التعليم والعمل والصحة،              

  ومحايتهن من العنف واإليذاء؛
تأمني ظروف استقبال مالئمة لطاليب اللجوء، مبا يف ذلك لألسر واألطفـال              )ب(  

  .الديهم، مع املراعاة الكاملة لالحتياجات اخلاصة بالنساء والفتياتاملنفصلني عن و

  والعالقات األسريةالزواج     
نطاق املمتلكات الزوجية   املتوافرة بشأن تعريف وحتديد      اللجنة قلة املعلومات     تالحظ  -٤٢

املشتركة، وبشكل خاص عما إذا كانت املمتلكات غري املادية مثـل املعـاش التقاعـدي               
ات الضمان االجتماعي، وغري ذلك من األصول الناجتة عن احلياة الوظيفية، تشكل            واستحقاق

جزءاً من هذه املمتلكات للتعويض عن التوزيع غري املتساوي للعمل املدفوع األجـر وغـري               
 أن النساء معرضات، يف إطار نظـام    أيضاً  بقلق اللجنةوتالحظ  . املدفوع األجر بني الزوجني   

 الواقع، خلطر االفتقار     األمر  حبكم  القائمة نطبق على الشراكات املرتلية   فصل املمتلكات الذي ي   
النقص الواضح  كما أن اللجنة قلقة إزاء      . ألية محاية مادية يف حالة انفساخ عالقات الشراكة       

  . لبحوث املقارنة يف إطار مراجعة النظام احلايل حلضانة الوالدينا يف مراعاة نتائج
  :توصي الدولة الطرف مبا يلي و)٢٠٠٤(٢١ها العامة رقم بتوصيت اللجنة تذكِّر  -٤٣

لكـال   الطالق بالنسبة    على اآلثار االقتصادية املترتبة     حول إجراء حبوث   )أ(  
على أساس نـوع اجلـنس بـني         لزوجني، فضالً عن أوجه التفاوت االقتصادي القائم      ا

لكسب اليت يتمتع هبا     مع االهتمام حتديداً برأس املال البشري املعزز وإمكانات ا         الزوجني
، وتضمني تقريرها الدوري األزواج الذكور على أساس أمناط عملهم املتفرغ وغري املتقطع 

  ؛هذه البحوثاملقبل معلومات عن نتائج 
تأمني توسيع نطاق مفهوم املمتلكـات الزوجيـة املـشتركة ليـشمل              )ب(  

 الـضمان   استحقاقات و  املعاش التقاعدي  استحقاقاتاملمتلكات غري املادية، مبا يف ذلك       
لك من األصول الناشئة عن احلياة الوظيفية، من أجل التعويض عـن            غري ذ االجتماعي و 

  حصة املرأة غري املتساوية يف العمل غري املدفوع األجر؛
زيادة تكثيف جهودها إلذكاء الوعي يف صفوف النساء مبخاطر الدخول            )ج(  

ثغرات احلماية احملتملة يف    بجل، وال سيما    الواقع يف شراكات مرتلية طويلة األ     األمر  حبكم  
  حالة انفساخ هذه الشراكات؛



CEDAW/C/LIE/CO/4 

GE.11-41869 12 

 اآلثار الضارة احملتملة للحـضانة      بشأن ة املقارن ةث الدولي والنظر يف البح    )د(  
  . الوالدينلنظام حضانة كجزء من املراجعة احلالية ،املشتركة على النساء واألطفال

  النشر    
رف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق         تطلب اللجنة إىل الدولة الط      -٤٤

واسع يف ليختنشتاين من أجل تعريف مسؤويل احلكومة والسياسيني والربملانيني واملنظمات        
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان واجلمهور عموماً باخلطوات املتَّخذة لضمان مـساواة           

وُتشجِّع . اختاذها يف هذا الصدد   املرأة، قانونياً وموضوعياً، واخلطوات األخرى اليت يلزم        
اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات لبحث التقدُّم املُحَرز يف تنفيذ             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تظل تنشر علـى نطـاق            . هذه املالحظات اخلتامية  
ت العامة واسع، وخباصة يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصيا

الصادرة عن اللجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة             
املـساواة بـني اجلنـسني      : ٢٠٠٠املرأة عام   "والعشرين للجمعية العامة حول موضوع      

  ".والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  التصديق على املعاهدات األخرى    
ن شأن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدوليـة الرئيـسية          تالحظ اللجنة أن م     -٤٥

أن ُيعزِّز متتُّع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع           )١(التسعة حلقوق اإلنسان  
ولذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر يف التـصديق علـى              . مناحي احلياة 

تفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،    املعاهدات اليت مل ُتصبح بعد طرفاً فيها، أي ا  
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، واالتفاقية الدولية           

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
ة عـن   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدِّم يف غضون سنتني معلومات خطيّ             -٤٦

  . أعاله٢٩ و٢٥اخلطوات املتَّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  

__________ 

ملدنيـة  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق ا           العهد   )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            

ية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أُسـرهم؛          املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدول     
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  .إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الـوزارات واهليئـات               -٤٧

العامة يف إعداد تقريرها الدوري املقبل وأن تتشاور يف الوقت نفسه مع خمتلف املنظمات              
  .ئية ومنظمات حقوق اإلنسانالنسا
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب، يف تقريرها الدوري املقبل الذي            و  -٤٨

 من االتفاقية، للشواغل املُعَرب عنـها يف هـذه املالحظـات            ١٨سُيقدَّم مبوجب املادة    
 /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري املقبـل يف شـباط             . اخلتامية
  .٢٠١٥ فرباير
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتِّباع املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقـارير      -٤٩

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعـداد   
ليت أُِقّرت يف وثيقة أساسية موّحدة ووثائق تتعلق مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية ا

االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان املعقـود يف               
وجيب تطبيق املبـادئ التوجيهيـة      . Corr.1) و (HRI/MC/2006/3 ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة يف             
مقترنـةً  ) ، املرفق األول  (A/63/38 ٢٠٠٨يناير  /ربعني املعقودة يف كانون الثاين    دورهتا األ 

فهذه املبادئ التوجيهيـة،    . باملبادئ التوجيهية املنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة       
تشكِّل جمتمعة، املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القـضاء علـى             

وينبغي أالّ يتجاوز عدد صفحات الوثيقة املتعلقة مبعاهدة        . ز ضد املرأة  أشكال التميي  مجيع
 صفحة، بينما ينبغي أالّ يتجاوز عدد صفحات الوثيقـة األساسـية املوّحـدة              ٤٠بعينها  
  . صفحة٨٠ احملّدثة

        
  


