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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 ليختنشتاين: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 CEDAW/C/LIE/2(نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثـاين والثالـث لليختنـشتاين             - ١
 ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦، املعقـــودتني يف ٧٩٨ و ٧٩٧يف جلـــستيها ) CEDAW/C/LIE/3و 
وتــــــرد قائمــــــة القــــضايــا واألسئلــــــة التــــــي ). 798 (B) و CEDAW/C/SR.797 (B)انظــــــر (

 وتـرد اإلجابـات الـيت قدمتـها ليختنـشتاين           CEDAW/C/LIE/Q/3طرحتهـــا اللجنـة فــي الوثيقـة        
 .CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1 فـي الوثيقة

 
 مقدمـة  

تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى تقريريهــا الــدوريني الثــاين والثالــث،  - ٢
ــة مــن أجــل إعــداد التقــارير الدوريــة، وملراعــاة       ــة الــيت وضــعتها اللجن التبــاع املبــادئ التوجيهي

 .التعليقات اخلتامية السابقة للجنة
طرف على ردودها اخلطيـة، علـى قائمـة القـضايا واملـسائل الـيت               تشيد اللجنة بالدولة ال    - ٣

طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وعلــى العــرض الــشفوي واإليــضاحات اإلضــافية الــيت 
كمـا تعـرب عـن تقـديرها للحـوار          . قدمت ردا على األسئلة اليت وجهها أعضاء اللجنـة شـفويا          

للجنة، والذي ألقى مزيدا من الـضوء علـى احلالـة      الصريح والبّناء الذي دار بني الوفد وأعضاء ا       
 .احلقيقية للمرأة يف ليختنشتاين

تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف بـشأن وفـدها الـذي ترأسـه املمثـل الـدائم              - ٤
 .لليختنشتاين لدى األمم املتحدة، وضم مدير مكتب تكافؤ الفرص
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صدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري      تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد          - ٥
 .٢٠٠١أكتوبر /لالتفاقية يف تشرين األول

 
 اجلوانب اإلجيابية  

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإدخال تعديالت على قانون تكافؤ الفـرص لعـام               - ٦
، الرامــي إىل حتقيــق املعاملــة املتــساوية للرجــل واملــرأة يف مكــان العمــل؛ وتنقــيح قــانون  ٢٠٠٦

جراءات اجلنائية من أجـل تعزيـز محايـة الـضحايا، وإدراج حكـم يف قـانون العقوبـات يتعلـق                     اإل
، والـــذي ٢٠٠٧يونيـــه /بـــالتحرش؛ واعتمـــاد قـــانون تقـــدمي املـــساعدة للـــضحايا، يف حزيـــران

ــز النفــاذ يف   ــسان١ســيدخل حي ــة   ٢٠٠٨أبريــل / ني ، وســيتيح تقــدمي املــشورة واملــساعدة املالي
) Stabstelle für Chancengleichheit(يــضا مبكتــب تكــافؤ الفــرص وتــشيد اللجنــة أ. للــضحايا

 .لقيامه بتنفيذ برامج التدريب وزيادة الوعي بشأن خمتلف جوانب املساواة بني اجلنسني
وترحب اللجنة مبـسامهات الدولـة الطـرف يف مـشاريع املـرأة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                    - ٧

 .للمرأة يف إطار براجمها للتعاون اإلمنائي
 

 اجملاالت الرئيسية للشواغل والتوصيات  
ظمة ومستمرة بتنفيذ مجيع    تومع التنويه إىل التزام الدولة الطرف بالقيام بصورة من         - ٨

أحكام االتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة          
لوقـت احلـايل ووقـت تقـدمي     تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولويـة، فيمـا بـني ا        

وعليه، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز علـى تلـك اجملـاالت             . التقرير الدوري املقبل  
يف أنــشطتها التنفيذيــة، وأن تقــوم بــاإلبالغ عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة، يف   

ات اخلتاميـة   كما هتيب أيضا بالدولة الطرف أن تقدم هـذه التعليقـ          . تقريرها الدوري املقبل  
 .إىل مجيع الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان مبا يكفل تنفيذها بالكامل

ولئن كانت اللجنـة قـد الحظـت أن االتفاقيـة تطبـق مباشـرة، فـإن مـا يـشغلها هـو أن                         - ٩
االتفاقية مل تنل التوضيح الكايف، كما أهنا ال تستخدم بصورة منتظمة كأسـاس قـانوين للتـدابري                 

فيها التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة، وتعزيـز املـساواة                 املتخذة، مبا   
ويساور اللجنة القلق كذلك ألن أحكام االتفاقيـة مل تـستخدم           . بني اجلنسني يف الدولة الطرف    

بعـــد يف إجـــراءات احملـــاكم ممـــا قـــد يـــشري إىل قلـــة الـــوعي باالتفاقيـــة لـــدى اجلهـــاز القـــضائي  
 .القانونيةاملهن  وذوي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـشدد أكثـر، يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق                 - ١٠

املساواة بني اجلنسني، على االتفاقية باعتبارها صكا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان املنطبقـة                 
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وهتيـب اللجنـة أيــضا بالدولـة الطــرف اختـاذ تــدابري     . مباشـرة وملزمـا مــن الناحيـة القانونيــة   
 لتعزيز الوعي باالتفاقية، وخصوصا بني النساء والرجال يف اجلهـاز القـضائي، ويف              استباقية

جمال املهن القانونية، ولدى األحزاب السياسية، والربملان، وبني املسؤولني احلكوميني على           
مجيع املستويات، مبن فيهم املـسؤولون عـن إنفـاذ القـانون، مـن أجـل تعزيـز اسـتخدامها يف           

وتنفيذ التـشريعات والـسياسات العامـة والـربامج الراميـة إىل اإلعمـال              مجيع مراحل إعداد    
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز             . الفعلي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل          

 .بصورة منهجية معرفة وفهم االتفاقية واملساواة بني اجلنسني من خالل براجمها التدريبية
 الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بـشأن حتفـظ الدولـة            ومع التسليم بازدواجية نظام    - ١١

 من االتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش يف إمارة ليختنشتاين، الـذي حيـرم     ١الطرف على املادة    
 .املرأة من الوصول إىل العرش على حنو ما أكده الوفد

 مـن  ١وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حبث الـتحفظ الـذي أبدتـه علـى املـادة           - ١٢
 .االتفاقية مع إمارة ليختنشتاين املستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ

ولئن كانت اللجنة قد الحظت التنقيحات األخرية لقانون املساواة بـني اجلنـسني لعـام                - ١٣
، واملتعلقة باملعاملة املتساوية للرجل واملرأة يف مكان العمل، فضال عـن تنقيحـات ذلـك       ١٩٩٩

شمل تعريـف التحـرش اجلنـسي والتمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف                 حبيث يـ   ٢٠٠٦القانون لعام   
ســوق العمــل، إال أن القلــق يــساور اللجنــة ألن التوصــية الــيت قدمتــها مبناســبة النظــر يف تقريــر    

يقتـصر   بـأن ال ) ١٦٠، اجلـزء األول، الفقـرة     A/54/38/Rev.1 (١٩٩٩ليختنشتاين األويل لعـام     
تد ليشمل مجيع نواحي احلياة، بغية اإلسراع يف حتقيق املـساواة           القانون على احلياة املهنية، بل مي     

يف احلياة العامة واحلياة اخلاصة مل ينعكس يف الصياغة النهائية للقـانون، وال يف التعـديالت الـيت                  
ويــساور اللجنــة القلــق مــن أن يــؤدي النطــاق احملــدود للقــانون إىل    . أدخلــت عليــه بعــد ذلــك 

 . التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةتضاؤل االهتمام بالقضاء على 
هتيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى هبمـة إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    - ١٤

يف مجيــع نــواحي احليــاة، وفقــا   وعلــى اإلعمــال الفعلــي ملبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل  
لة الطـرف رصـد تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة             وتكفل الدو .  من االتفاقية  ٢ و   ١للمادتني  

بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع اجملـاالت                    
ــرأة        ــانوين والفعلــي للمــساواة بــني امل ــز اإلعمــال الق ــة مــن أجــل تعزي الــيت تغطيهــا االتفاقي

 .والرجل، والتعجيل بذلك
ــا   - ١٥ ــة قــد الحظــت زي دة مــشاركة املــرأة يف قــوة العمــل، فــإن القلــق   ولــئن كانــت اللجن

يساورها ألن املـرأة ممثلـة بـأكثر مـن الـالزم يف األعمـال الـيت ال حتتـاج إىل تفـرغ، وبـني الـذين                         
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يعانون من البطالة، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة املدى على احلالة االقتـصادية للمـرأة يف دورة                  
جنة بشأن العزل املهين املستمر رأسـيا وأفقيـا، والفجـوة           وال يزال القلق يساور الل    . حياهتا كلها 

ويساور القلق اللجنـة كـذلك      . يف األجور، وترك عدد كبري من النساء قوة العمل بعد اإلجناب          
 .بسبب إحجام القطاع اخلاص عن تنفيذ تدابري لتحسني حالة عمالة املرأة

تكــافؤ الفــرص حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا لكــي تكفــل    - ١٦
وتوصــي اللجنــة . للمــرأة والرجــل يف ســوق العمــل، يف كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص 

الدولة الطرف باختاذ تدابري استباقية للقضاء على العـزل املهـين، ومـن قبيـل تـوفري الفـرص         
التثقيفية والتدريبية املعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابري لتيـسري عـودة املـرأة إىل               

وتوصي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتعزيـز ورصـد تطبيـق                 . وة العمل بعد اإلجناب   ق
ــة،         ــساوي القيم ــساوي والعمــل املت ــساوي للعمــل املت ــاألجر املت ــة ب ــة املتعلق ــدابري احلالي الت
وترتيبــات العمــل املرنــة، والعمــل علــى أســاس عــدم التفــرغ، يف القطــاعني العــام واخلــاص  

عواقب حمتملة غري مؤاتيـة لعمـل املـرأة علـى            ء، ملواجهة أي  ووضع تدابري، حسب االقتضا   
أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق باملعاش التقاعدي، واسـتحقاقات التقاعـد بالنـسبة              

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف علـى أن تكفـل وضـع تـدابري تـستهدف كـال مـن                    . هلا
والعمـل علـى    . سؤوليات العمـل  املرأة والرجل لتسهيل التوفيق بني مسؤوليات األسرة ومـ        

ويـتعني علـى    . زيادة مشاركة الرجل يف النهوض باملسؤوليات املرتلية ومسؤوليات الرعايـة         
الدولــة الطــرف أن تعتمــد تــدابري تــشجع اآلبــاء علــى زيــادة اســتخدام اإلجــازة الوالديــة،   

 .الغرض والنظر يف إجياد حوافز مالية هلذا
مرار قـصور متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واهليئـات             ويساور اللجنة القلق بسبب است     - ١٧

 بعدم متثيـل    ١٩٩٧اليت ُتشغل مناصبها بالتعيني، بالرغم من القرار الذي اعتمدته احلكومة عام            
كمـا تـشعر    . أي من اجلنسني مبا يزيد عن ثلثي املقاعد يف اهليئات اليت ُتشغل مناصـبها بـالتعيني               

ار قصور متثيل املرأة يف الوظائف العليا باإلدارة العامـة، مبـا يف             اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمر    
ذلك يف جمال اخلدمـة الدبلوماسـية، ويف اجلهـاز القـضائي، ويف املؤسـسات التعليميـة، وكـذلك               

 .يف القطاع اخلاص، مما حيد من مشاركة املرأة يف عمليات اختاذ القرارات يف مجيع اجملاالت
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تعزيز متثيـل املـرأة يف                - ١٨

األدوار القياديــة ويف وظــائف اختــاذ القــرارات يف اهليئــات الــسياسية، مبــا يف ذلــك الربملــان  
واجملالس البلدية، واللجـان، واجملـالس االستـشارية، ويف جمـال اإلدارة العامـة، مبـا يف ذلـك                   

وتوصـي بـأن توسـع الدولـة الطـرف نطـاق            . ماسية، ويف القطاع اخلاص   جمال اخلدمة الدبلو  
اجلهود احلالية اليت تبذهلا لزيادة الوعي واألنشطة التدريبية، حبيث تشمل طائفة أوسع مـن              
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أصحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك قـادة األحـزاب الـسياسية، واملـديرين األقـدم، يف القطـاع                     
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة .  للقانون العام اخلاص ويف جمال أمناء املؤسسات اخلاضعة     

 من  ٤ من املادة    ١الطرف تدابري، وعلى وجه اخلصوص، تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة           
 للجنة بشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة والتوصـية العامـة             ٢٥االتفاقية، والتوصية العامة رقم     

ل اإلسـراع بتحقيـق مـشاركة املـرأة      للجنة بـشأن املـرأة يف احليـاة العامـة، مـن أجـ         ٢٣رقم  
وتطلـب مـن الدولـة      . بالكامل وعلى قدم املساواة على مجيع املستويات ويف مجيع اجملـاالت          

وأن تقـدم تقريـرا   . الطرف أن ترصد أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة على مدى الـزمن        
 .عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

ــس    - ١٩ ــق ب ــة عــن القل ــة الطــرف     وتعــرب اللجن ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــق احملــدود ال بب التطبي
 مـن االتفاقيـة بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، والـيت ال تتفـق مـع التوصـية                   ٤ من املادة    ١ للفقرة

 . للجنة٢٥العامة رقم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم كذلك النتائج احملققة جراء تطبيـق التـدابري               - ٢٠

قت الراهن، وأن تنظر بالتـايل يف توسـيع نطـاق هـذه التـدابري لتـشمل                 اخلاصة املؤقتة يف الو   
طائفــة مــن االســتراتيجيات، مبــا يف ذلــك التــدابري التــشريعية واإلداريــة، وبــرامج التوعيــة    
والدعم، وختـصيص املـوارد وإجيـاد احلـوافز، والتعـيني اهلـادف، ووضـع أهـداف وحـصص                   

ويـتعني علـى الدولـة الطـرف يف قيامهـا      . ةمقيدة جبداول زمنية، يف خمتلف جوانـب االتفاقيـ      
 مـن   ١ للجنـة، بـشأن الفقـرة        ٢٥هبذه اجلهـود أن تأخـذ يف االعتبـار التوصـية العامـة رقـم                

 . من االتفاقية٤املادة 
ولئن كانـت اللجنـة ترحـب جبهـود الدولـة الطـرف للتـصدي للمواقـف والـسلوكيات                    - ٢١

 بني املرأة والرجل، فإن القلـق ال يـزال يـساورها      النمطية اليت متيز ضد املرأة وتدمي عدم املساواة       
بشأن استمرار املواقف والقوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدوري ومـسؤوليات املـرأة والرجـل         

ويساور القلق اللجنـة ألن املـرأة ال تـزال توضـع يف قالـب منطـي باعتبارهـا                   . يف األسرة واجملتمع  
.  يوضع الرجـل يف قالـب منطـي باعتبـاره مـوفرا للقمـة العـيش           وموفــرة للرعايــة، فــي حني    أُّمــا

ومــــن شـــــأن هــــذه القوالــب النمطيــــة أن تقــــوض الوضــع االجتمــاعي للمــرأة، وهــو مــا يبينــه 
مركز املرأة الذي يدل على أهنـا حمرومـة يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف سـوق العمـل،                          

 اختـــاذ القــــرار، كمـا يـؤثر ذلـك علـى اختيـارات املـرأة         وفيمــا يتعلق بالوصــول إلــى وظائــف    
وتالحظ اللجنة أن تلك القوالـب النمطيـة تـشكل عائقـا كـبريا              . فيما يتعلــق بدراستها ومهنتها   

مـن  ) أ (٢ضد اإلعمال الفعلي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل، على حنـو مـا تـدعو إليـه املـادة                    
 .االتفاقية
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بالدولــة الطــرف أن تــضع سياســة شــاملة تــستهدف الرجــل واملــرأة، هتيــب اللجنــة  - ٢٢
والفتيــان والفتيــات، للتغلــب علــى القوالــب النمطيــة التقليديــة فيمــا يتعلــق بــدوري املــرأة   

وينبغـي أن  . مـن االتفاقيـة  ) أ (٥و ) و (٢والرجل يف اجملتمـع ويف األسـرة، وفقـا للمـادتني      
 وتــدابري لزيــادة الــوعي، تــشمل املــسؤولني   تــشمل هــذه الــسياسة تــدابري قانونيــة وإداريــة  

كمـا ينبغـي أيـضا أن تتركـز علـى           . العموميني واجملتمع املـدين وتـستهدف الـسكان برمتـهم         
إشراك وسائط اإلعالم املختلفة، مبا يف ذلك املطبوعة وشبكة اإلنترنت، وأن تشمل برامج 

 .متخصصة وعامة على السواء
قـار إىل أحكـام قانونيـة تـنظم حـاالت االقتـران حبكـم        ويساور اللجنة القلق بشأن االفت  - ٢٣

الواقع، مما ميكن أن حيرم املرأة مـن احلمايـة وسـبل االنتـصاف يف حـاالت االنفـصال أو العنـف                      
 .املوجه ضد املرأة

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى اسـتعراض النظـام القـانوين احلـايل الـذي يـنظم                    - ٢٤
ــرض ت    ــات األســرية، بغ ــزواج والعالق ــشمل     ال ــة لت ــة احلالي ــام القانوني وســيع نطــاق األحك

 .األزواج الذين يعيشون يف حاالت اقتران حبكم الواقع
ولئن كانت اللجنة قد الحظت املناقشات اجلارية بني فريق عامل ألصـحاب املـصلحة           - ٢٥

املتعــددين، فــإن القلــق يــساورها ألن املــرأة الــيت ختتــار إجــراء عمليــة إجهــاض تتعــرض لعقوبــة    
 .ةشديد
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف يف اسـتعراض القـوانني املتعلقـة باإلجهـاض         - ٢٦

بغرض إزالة األحكام العقابية حبق املرأة، اليت جتري عملية إجهاض، مبـا يتفـق مـع التوصـية          
وتـشجع  .  للجنة، بشأن املرأة والصحة، ومع إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني            ٢٤العامة رقم   

 الطـرف إىل أن ترصـد بدقـة إجنـاز اخلـدمات الـصحية لكـي تـستجيب                   اللجنة أيضا الدولـة   
بطريقة تراعي نوع اجلنس، جلميع شواغل املرأة الصحية، وتدعو يف هـذا الـصدد، الدولـة               

 للجنـة كإطـار عمـل يكفـل إدمـاج املنظـور             ٢٤الطرف إىل استخدام التوصية العامـة رقـم         
 .اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج الصحية

تقدم يف تقريرها املقبل معلومات عـن النتـائج         أن  الدولة الطرف   من  تطلب اللجنة    - ٢٧
ــن الدراســات و   ــستمدة م ــة   امل ــصائية املتعلق ــسياسات   الدراســات االستق ــوانني وال ــأثر الق ب

 .واخلطط والربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني
هاج عمل بيجني بالكامـل يف      حتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعالن ومن        - ٢٨

تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مما يعزز أحكام االتفاقية، وتطلب من الدولـة الطـرف              
 .أن تدرج املعلومات املتعلقة بذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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تــشدد اللجنــة أيــضا علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه   - ٢٩
وتدعو إىل إدراج املنظور اجلنساين وفكرة واضـحة عـن    . داف اإلمنائية لأللفية  لتحقيق األه 

أحكام االتفاقية يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل                
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

كوك الدوليـــة الرئيـــسية الـــسبعة حلقـــوق تالحـــظ اللجنـــة أن تقيـــد الـــدول بالـــص - ٣٠
 مـن شـأنه أن يعـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان، وباحلريـات األساسـية يف مجيـع                  )١(اإلنسان

ولــذا تــشجع اللجنــة حكومــة ليختنــشتاين علــى النظــر يف التــصديق علــى   . نــواحي احليــاة
وق مجيـع العمـال     املعاهدة اليت مل تصبح عضوا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلمايـة حقـ             

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف ليختنـشتاين،                  - ٣١

من أجـل توعيـة الـسكان، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون،                   
واة القانونيـة   ومنظمات املرأة ومنظمات حقـوق اإلنـسان بـاخلطوات املتخـذة لكفالـة املـسا              

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        . والفعلية للمرأة، واخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الـصدد        
الطرف مواصلة تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعالن 

نـة  ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنو             
ــنة ” ــرأة سـ ــسالم،   : ٢٠٠٠املـ ــة والـ ــسني، والتنميـ ــساواة بـــني اجلنـ ــادي يف املـ ــرن احلـ القـ

 .، على نطاق واسع، وخاصة على منظمات املرأة ومنظمات حقوق اإلنسان“والعشرين
تطلب اللجنة من الدولة الطـرف االسـتجابة للـشواغل الـيت أُعـرب عنـها يف هـذه                    - ٣٢

 من االتفاقية، والذي حيني ١٨دوري املقبل مبوجب املادة التعليقات اخلتامية، يف تقريرها ال
 .٢٠٠٩يناير /موعده يف كانون الثاين

 

__________ 
املعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة    )١( 

ي، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        والسياسية، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر        
التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                    

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم


