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ام يـ يف غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسـة الـسيدة دير         
 )املقرِّر(

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
طراف يف إطار املادة    النظر يف التقارير املقدمة من الدول األ      

 )تابع ( من االتفاقية١٨
 مــن نالتقريــــــران الــدوريان الثـــــــاين والثالــث املقــدما 

؛ CEDAW/C/LIE/2 ،CEDAW/C/LIE/3 (خلتنــشتاين
CEDAW/C/LIE/Q/3 و Add.1( 

، اختــذ أعــضاء وفــد خلتنــشتاين    ةبــدعوة مــن الرئيــس   - ١
 .أماكنهم عند طاولة اللجنة

 )بعتا (٩ إىل ٧املواد 
إن املعونـــات  قـــال  ): خلتنـــشتاين  (الـــسيد فينـــافيزر  - ٢

املقّدمـــة لـــدعم األحـــزاب الـــسياسية تتناســـب مـــع متثيلـــها يف  
فكــرة العمــل مببــالغ دعــم غــري متناســبة لتلــك       أمــا . الربملــان

مت رفـضها ألهنـا قـد       فقـد   األحزاب اليت لديها حـصص داخليـة        
ري تفــضي إىل طلبــات علــى أنــواع خمتلفــة مــن أوجــه الــدعم غــ 

وأوضــح أن هنــاك . عقيــدتاملتناســبة ممــا يــؤدي إىل نظــام بــالغ ال
 فمناصــب الفئــة األوىل الــيت تتــألف مــن ،آليـتني لتعــيني القــضاة 

قضاة حمترفني ومتفرغني يتم اإلعالن عنها وتقدَّم الطلبات مـن          
 إىل ١٩٩٨ومن عـامي   . أجلها من جانب األشخاص املهتمني    

 يف ٢٥ناصـــب بنـــسبة  متثيـــل املـــرأة يف هـــذه املارتفـــع ٢٠٠٥
ــة ــا تعيينــات  .املائ ــتم بواســطة      ا أم ــن القــضاة فت ــة الثانيــة م لفئ

 .األحزاب السياسية
ص أمــر ممكــن علــى أســاس تــدبري     صوبــرغم أن احلــ  - ٣

 لـيس  هقـال إنـ   من االتفاقيـة  ٤/١مؤقت وخاص مبوجب املادة     
اختذت حكومـة خلتنـشتاين بالفعـل       قد  هناك التزام بالعمل هبا و    

 وإذا مل ُتفـض     .ابري اخلاصـة ذات الطبيعـة املؤقتـة       عدداً مـن التـد    

هذه التـدابري إىل النتـائج املنـشودة ميكـن النظـر يف اختـاذ تـدابري                 
 .أخرى

قالــت إنــه يــتم حاليــاً  ): خلتنــشتاين(الــسيدة كوبيــك  - ٤
مجيـع  من الكتب واملواد من أجل      “  إعالمية جمموعات”وضع  

نــسبة املئويــة  ولكنــها ال تعــرف حجــم ال،املــستويات التعليميــة
 وإن كان بعـضها جـاء       ،للكتب اليت تتسم حبساسية إزاء النوع     

تميــز بتقــدم واســع النطــاق يف هــذا ت الــيت زيــورخ مقاطعــةمــن 
 ويشجِّع املدرسون على طرح املنظور اجلنساين خالل        .الصدد

وقـد ُنظمـت حلقـات للعمـل يف     . عملية التعليم الـيت ميارسـوهنا    
 بـــشأن منـــاذج ٢٠٠٧  ويف عـــام٢٠٠٦مـــارس عـــام / آذار٨

 ١٢األدوار بالنسبة لصغار السن الذين تتـراوح أعمـارهم بـني           
 . سنة فأثبتت مدى شعبيتها وسوف تتواصل مستقبال١٨ًو 

 ١٤ إىل ١٠املواد 
وجَّهـت التهنئـة إىل حكومـة       : السيدة زو سـاو كيـاو      - ٥

خلتنــشتاين علــى إجنازاهتــا وطلبــت معلومــات بــشأن معــدالت   
نني يف املدرسـة االبتدائيـة واملـدارس الوسـطى          خترُّج البنات والب  

ــا  ــا إليه ــي    ،وم ــيم اإللزام ــدد ســنوات التعل ــن ع ــساءلت ع  ، وت
معربــة عــن االهتمــام بتلقــي معلومــات بــشأن نــسبة املدرســات 

 .واملدرسني
ــة املقدَّعلــى وأكــدت  - ٦ مــة للتقريــر ال بــد وأن  أن الدول

للقـضاء  تبّين مـا إذا كـان قـد اُتخـذت تـدابري اسـتباقية إضـافية                 
 ، النمطيــة التقليديــة يف اختيــار جمــاالت الدراســةالقوالــبعلــى 

وفيمـا يتعلـق   . وما إذا كان هناك تدابري قائمة ذات آثار إجيابية       
بالتدريب املهين األساسي طلبـت إيـضاحات بـشأن حقيقـة أن            

فتوحـة أصـغر بكـثري أمـام النـساء          املاالت  اجملـ األمر يبدو وكأن    
 ).CEDAW/C/LIE/3 ( من التقرير٣٦طبقاً لصفحة 

يتـــضّمن  أوصـــت بـــأن :الـــسيدة أروشـــا دومنغـــويز - ٧
العمالـة لكـي يـضم      عن   عهداً أحدثالتقرير املقبل إحصاءات    

أي تغيريات مت اختاذها نتيجة التـدابري اجلديـدة وقـانون الفـرص         
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 وأعربـت أيـضاً عـن رغبتـها يف مزيـد مـن املعلومـات                .املتكافئة
وألن الـسيد ريتـر أشـار     . اصبشأن فئات العاملني حلساهبم اخل    

ــد أن       ــي تري ــة فه ــا زال صــغرياً للغاي ــال م ــاع األعم إىل أن قط
تعرف نوعية النـساء الالئـي يتـولني اإلدارة يف قطـاع األعمـال              
ومـــا إذا كُـــن ينـــوين العمـــل يف املـــشاريع األســـرية بـــدالً مـــن 

 .األعمال التجارية املكتملة النضج
ر إىل جـــدول ومـــضت تقـــول إن التقريـــر الثـــاين أشـــا - ٨

 ولكـن   ١٩٩٩ يف عـام     إقـراره األعمال السنوي املرن الـذي مت       
التقريــر الثالــث مل حيتــو علــى أي إشــارة إىل جهــد للمتابعــة يف  
هذا الصدد يف حني أن اللجنة مهتمة بأن تعـرف األثـر النـاجم              

 وإىل أي درجـة ميكـن هلـذا الترتيـب           ،بالنسبة للرجـال والنـساء    
ـــ   ــرأة يف جمـ ــى املــ ــؤثِّر علــ ــضمان  أن يــ ــل الــ ــرى مثــ االت أخــ

ــرة     . االجتمــاعي ــرأت أن ثغ ــا إذ ق وأخــرياً، أعربــت عــن قلقه
األجور زادت عند مستوى األجـور العليـا وتـساءلت عّمـا إذا             
كـان هــذا ميثــل دلــيالً علــى التمييــز أو أن النــساء أصــبحن أقــل  

 .اهتماماً بالترقية
 الحظـت أن الزيـادة يف حـصة التعلـيم           :السيدة سـيغا   - ٩

لشابات من شأهنا أن ال حتل بالضرورة مـشكلة التمييـز    ل العايل
املزيــد مــن ومــن املهــم تــشجيع املــرأة علــى دراســة  . يف العمــل

ــةغــــري الوضــــوعات امل ــة  ،تقليديــ  وال بــــد أن تتخــــذ احلكومــ
 كمـا أن اللجنـة تتـساءل        .إجراءات أكثر فعالية يف هذا الـشأن      

 احلكومـة قـد أجـرت أي دراسـات استقـصائية            تعّما إذا كانـ   
ــ ــرطن يف   بـ ــثريات ينخـ ــساًء كـ ــباب الـــيت جعلـــت نـ شأن األسـ

 .وظائف غري متفرغة وعّما إذا كان ذلك مبحض اختيارهن
وأعربت عن اهتمامها بأن تعرف ملاذا استقال نـصف          - ١٠

النساء العامالت مـن وظـائفهن بعـد إجنـاب طفـل علـى النحـو                
 ،)CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1 (٧املبّين يف الرّد على السؤال      

ساءلت عّما إذا كان قد مت إجراء أي دراسة استقـصائية           كما ت 
 إىلملعرفــة مــا إذا كُــن يــرغنب يف معــاودة الــدخول بعــد ذلــك    

.  ســواء علــى أســاس متفــرغ أو لــبعض الوقــت  ،ســوق العمــل
 فاملعلومــات ،وفيمــا يتــصل باإلجــازات الوالديــة غــري املدفوعــة 

 ات وما إذا كـان كـال      زمطلوبة بشأن منط استخدام هذه اإلجا     
 .الوالدين يستفيدان عادة من مبلغ احلد األقصى

 تكلمت كعضو يف اللجنة فقالت إن التمييز        :الرئيسة - ١١
ح وجـود عقبـات ال تـزال        املهين واألفقي يف موقع العمل يوضّـ      

حتــول دون الوصــول إىل مــساواة األمــر الواقــع يف التوظيــف      
عّمـا  وسألت  . برغم التأكيد على املساواة من الناحية القانونية      

إذا كان هناك أي رصد للمعاملة املتساوية مـن جانـب أربـاب             
 كما تـساءلت    ،العمل للمستخدمني املتفرغني أو غري املتفرغني     

علـى  بوصفهن يشكلن أغلبيـة العـاملني        ،عّما إذا كانت النساء   
 قــد وصــلن إىل هــذا الوضــع بــسبب عــدم ،أســاس غــري متفــرغ

 يقبلــون هــذا   ضــمان املعاملــة املتــساوية ومــن مث فالرجــال ال     
 وعّمـا إذا كـان هنـاك قنـوات للتعامـل مـع       ،العمل غري املتفـرغ  

 وهــل ينطبــق قــانون تنظــيم ،الــشكاوى املقدمــة يف هــذا الــشأن
 ،ساعات العمل أيضاً على القطاع اخلـاص وكيـف يـتم إنفـاذه       

وهـــل هنـــاك أي تـــدابري لإلنفـــاذ مثـــل فـــرض جـــزاءات علـــى  
 أصحاب األعمال؟

إذا كـــان هنـــاك معلومـــات تـــساءلت كـــذلك عّمـــا و - ١٢
ــة عــن        ــه احلكوم ــذي قامــت ب ــائج البحــث ال ــشأن نت متاحــة ب
القــضايا االجتماعيــة والــسياسية املختلفــة مــن أجــل هتيئــة دعــم 

كمــا أن . ألســر مبــا يــستجيب الحتياجاهتــا الفعليــة استهَدف يــ
حظــر التمييــز يف قــانون عقــود العمــل ال ينطبــق فقــط إال علــى 

الت التوظيـف واألجـر والترقيـة       إهناء العقد دون أن يغطـي جمـا       
 وهنــاك أيــضاً قــانون املــساواة بــني اجلنــسني      .ومــا إىل ذلــك 

املفترض أن ميكّـن املـرأة مـن التـشغيل علـى أسـاس متـساو مـع                  
 وتساءلت عّمـا إذا كـان       ،الرجل وحبيث تتمتع بنفس الشروط    

هنــاك تــضارب بــني قــانون عقــد العمــل وبــني قــانون مــساواة    
 .اجلنسني
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قـــال إن هنـــاك تـــسع ): خلتنـــشتاين (نـــوزرالـــسيد في - ١٣
وفيمــا كــان مــن . ســنوات مــن التعلــيم اإللزامــي يف خلتنــشتاين

األفضل إدراج إحصاءات أحدث للعمالة فـإن توقيـت التقريـر           
وفيمــا يتــصل  . كــان مــن أســباب غيــاب تلــك اإلحــصاءات     

بالعاملني حلساب أنفسهم وأنواع املشاريع الـيت تنخـرط املـرأة           
ن املـــشاريع يف خلتنـــشتاين جتـــنح إىل أن  الحـــظ أ،يف ســـلكها

 وهنـاك عـدد قليـل مـن الـشركات الـيت             ،تكون صـغرية احلجـم    
 عــامالً وهــو أمــر مرمــوق يف ضــوء  ٢٥٠تــستخدم أكثــر مــن  

 وقــال إنـه ال حيــوز مزيـداً مــن املعلومـات بــشأن    .حجـم الـبالد  
 .الفئات املختلفة من العاملني حلساب أنفسهم

 هـّوة يف جمـال األجـور    بـرغم عـدم وجـود   أوضح أنه   و - ١٤
يف اإلدارة الوطنيــة فــإن مرتبــات النــساء يف املتوســط أقــل مــن   
ــة     ــساء يف املراكــز القيادي ــار أن عــدد الن مرتبــات الرجــال باعتب

 أســبوعاً مــن إجــازة األمومــة     ٢٠تتلقــى النــساء   كمــا   .أقــل 
حيــق لكــال الوالــدين إجــازة ملــدة ثالثــة أشــهر وهــي واملدفوعــة 

بـــرغم أن نـــصف العـــامالت و. وعـــةإجـــازة والديـــة غـــري مدف
ن بعــد مولــد الطفــل فــإن هــذا األمــر ال يتــصل بــاللوائح  يــستقلْ

 .احلالية املعمول هبا يف جمال العمل
قالــــت إن قــــانون ): خلتنــــشتاين (الــــسيدة كوبيــــك - ١٥

 ومــن ،التــدريب املهــين اجلديــد يعــزِّز الفــرص املتكافئــة للمــرأة 
الـــيت خيتارهـــا املتوقـــع أن يـــساعد علـــى توســـيع نطـــاق املهـــن 

الـشابات   كما أنه حيوي أحكامـاً لـدعم         ،الشباب من اجلنسني  
أو النــساء الراغبــات يف معــاودة االخنــراط يف قــوة العمــل بعــد   

 كما أن قانون الرواتـب يتـيح فرصـاً          ،فترة من العمل يف البيت    
مت إنــشاء جلنــة معنيــة بالفرصــة املتكافئــة يف  قــد و. لــدعم املــرأة

 لكي متثّل شواغل املرأة ومـن    ٢٠٠٦م  جامعة خلتنشتاين يف عا   
ــامهن      ــبح أمـ ــة أصـ ــستخَدمات باجلامعـ ــات واملـ ــإن الطالبـ مث فـ
إمكانيـــة احلـــصول علـــى خدمـــة للمـــشورة وعلـــى تـــسهيالت 
لرعايــة األطفــال ويــتم حاليــاً إعــداد قواعــد بــشأن التحــرش        

 .اجلنسي والتنّوع اجلنساين

أرقــام فيمــا يتعلــق  لألســف أوضــحت أنــه ال تتــوافر  و - ١٦
 ، هذا اجلانب سيتم إدراجـه يف التقريـر املقبـل     أنّوة األجور و  هب

متوسط رواتب الرجـال أعلـى ألن هنـاك مزيـداً مـن             وإن كان   
الرجال يف املواقع القيادية وألن الرجـال جينحـون إىل احلـصول          
على مزيد من املؤهالت وال سيما باملقارنة مـع النـساء األكـرب             

الــة لزيــادة حــصة النــساء يف  وحيتــاج األمــر إىل تــدابري فّع. ســّناً
 .املواقع القيادية باإلدارة العامة

ومضت تقول إن عـدد النـساء املنخرطـات يف أعمـال             - ١٧
غري متفرغة يزيد علـى األرجـح ألهنـن يـسعني إىل التوفيـق بـني                

 وكـثري مـن النـساء خيتـرن معـاودة           .مسؤوليات األسرة والعمل  
 ،مولـد طفـل   سـنة مـن   ١٥ أو ١٠الدخول يف قوة العمل بعـد   

ــع للعمــل غــري املتفــرغ      ــدأن مبوق ــا يب ــاً م ــزداد عــبء  مث وغالب ي
وُتبــذَل جهــود حاليــاً لــدعم . األطفــالعمــر عملــهن مــع تقــّدم 

ومبوجـب قـانون الفرصـة املتكافئـة يظـل بوسـع            . هؤالء النـساء  
قــد و. املــرأة أن تتقــدم لالخنــراط يف دورات أو بــرامج تدريبيــة 

ملــرأة يف قــوة العمــل مــن أجريــت دراســة عــن معــاودة اخنــراط ا
كمـا  . من سالسة هـذه العمليـة     أجل توضيح ما ميكن أن يزيد       

ُوضــَعت توصــيات لتيــسري التحــوُّل مــن العمــل املتفــرغ للعمــل 
لبعض الوقت ويف حاالت التمييز ميكن للنساء اختاذ إجـراءات          

 .يف إطار قانون الفرصة املتكافئة
نــة وأوضــحت كــذلك أن ترتيــب ســاعات العمــل املر  - ١٨
اءات رجـــإينطبـــق علـــى القطـــاع اخلـــاص وال ميكـــن اختـــاذ   ال

جبزاءات ضد أرباب العمل مبوجـب قـانون املـساواة اجلنـسانية            
وقد استجابت احلكومة رّداً    . ولكن مبوجب قانون العمل ذاته    

ــوبر /يف تــشرين األوليف هــذا الــشأن علــى أســئلة الربملــان   أكت
 والعمـل املتفـرغ      والبيانات املتصلة بالعمل غري املتفـرغ      ٢٠٠٦

، اتـضح أن  ٢٠٠٥وطبقاً لتعداد . مت تقدميها بالفعل إىل اللجنة  
 سـنة   ١٩ من النساء ممن تزيد أعمارهن عن        ٣ ٠٠٠أكثر من   

يف األسر املعيشية ذات األطفال يعملن علـى أسـاس متفـرغ أو     
ــبعض الوقــت  ــساء املــستقيالت بعــد    . ل وفيمــا يتــصل بعــدد الن
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ومثـة أعـداد    .  معلومات مكتملـة    طفلهن األول ال تتوافر    إجناب
 .أقــل فأقــل مــن النــساء العــامالت يف اإلدارة الوطنيــة يــستقلن  

ــيالت  ــرغ يف حــني أن    جــداً والقل ــل املتف ــهن يواصــلن العم من
 ،معظم النساء عمدن إىل ختفيض عبء العمل الالئي يتحملنـه         

 .فضالً عن وجود مرافق يف موقع العمل لرعاية األطفال
 مــن األســر ٩٢٦، هنــاك ٢٠٠٠عــام وطبقــاً لتعــداد  - ١٩

املعيــشية ذات الوالــد الوحيــد مبــا يــصل إىل عــدد إمجــايل يبلــغ    
 ٤٩٠ والداً وحيداً مبن يف ذلـك        ٧٥٧ وهناك   . نسمة ٢ ٤٨١

وفيما يتعلق مبـدى تـوافر   .  سنة١٨ يقل سنهم عن  أبناءامرأة و 
مرافــق رعايــة الطفــل فــإن العــدد اإلمجــايل لألطفــال يف الرعايــة 

ن ليسوا ملـتحقني باملدرسـة االبتدائيـة أو مبرحلـة مـا             النهارية مم 
 إضــافة إىل و. طفــال١٤٧ً كــان ٢٠٠٥قبــل املدرســة يف عــام  

 طفــالً آخــر كــانوا مــودعني يف الرعايــة النهاريــة لــبعض   ١٤٠
ــسابقة قالــت إن   . الوقــت ورّداً علــى ســؤال أثــري يف اجللــسة ال

ة  سـن  ١٨ الـذكور واإلنـاث مـن سـنّ       نتائج دراسـة متثيليـة عـن        
على األقل أوضحت اخنفاضاً يف معدل املواليد بـسبب عوامـل            

 .خبالف مصاريف بدء أسرة
وخلصت إىل القول بـأن كـثرياً مـن الـشباب يطـالبون              - ٢٠

باملزيد من مرافق رعاية الطفل وبتحسني اهلياكل األساسـية يف          
 وحىت عنـدما تتـوافر بالفعـل مثـل هـذه املرافـق              .هذا اخلصوص 

يــد مــن مراكــز رعايــة الطفــل املتخصــصة  مثــة طلبــات علــى املز
وعلى املزيد من املسامهات الفّعالـة مـن جانـب املـدارس مبـا يف               
ــات       ــاز الواجب ــساعدة يف إجن ــداء وامل ــات الغ ــدمي وجب ــك تق ذل

 ومثـة نتيجـة أخـرى للدراسـة االستقـصائية متثلـت يف              .املدرسية
احلاجة إىل مناقشة عامـة لـدور الرجـل واملـرأة ودور األمهـات              

 قضيتان حموريتان مها التوفيـق بـني احليـاة األسـرية            مثةو. اءواآلب
والعمل وبني هياكل سوق العمالة كما كان من األمهيـة أيـضاً        

 .املواقف االجتماعية إزاء الوالدية

ــسيد فينـــاف  - ٢١ ــشتاين (زريالـ ــساء  ): خلتنـ ــح أن النـ أوضـ
تتاح هلن خيارات أقل من حيـث مـسارات التـدريب املهـين              ال

 كمـا   ،إىل اختيارات متنوعـة أضـيق مـن الرجـال         ولكن جينحن   
أن هناك حتّسناً ملموساً فيمـا يتـصل بـاالخنراط يف التعلـيم عـرب               

 الـثالثني األخـرية وال سـيما يف         -عـشرين   الالسنوات اخلمس و  
 .العايلجمال التعليم 

قال إن القانون والطب مهـا      ): خلتنشتاين (السيد ريتر  - ٢٢
 وأن كـثرياً    ، اختيـار الـشابات    موضوعان كثرياً ما يقـع عليهمـا      

 مكاتب للمحاماة أو عيـادات لألطبـاء أو         نمن الشابات افتتح  
وكثري من التدابري مت اختـاذه      . يعملن يف ميدان املشورة القانونية    

 الطفـل مبـا يف      إجنـاب لتشجيع املرأة على العودة إىل العمل بعد        
ذلــك إصــدار أحكــام قــانون األجــور اجلديــد الــذي هيــأ ُســبل  

ــوة    املــس ــرغنب يف معــاودة االخنــراط يف ق ــساء الالئــي ي اعدة للن
ويتمثـــل يف “ ناعمـــة”ومثـــة تـــدبري آخـــر لـــه طبيعـــة  . العمـــل

املــشروع الــذي تقــوم بــه منظمــة غــري حكوميــة يف خلتنــشتاين   
لطرح شهادات تعترف بالفترات الزمنية الـيت تكـون املـرأة قـد             

ة أمــضتها يف العمــل لــصاحل أســرهتا مبــا يــساعدها علــى معــاود   
ــل   ــدخول يف ســوق العم ــب. ال ــرتل أيــضاً   ويتطل ــل يف امل  العم

تطوير املهارات اليت ميكن أن يكـون هلـا قيمـة يف موقـع العمـل             
 .بالسوق

خيبة أمل ألن   أعربت عن    :كاداري-لربنالسيدة ها  - ٢٣
ــني       ــّوة األجــور الفاصــلة ب ــشأن ه ــات ب ــّدم معلوم ــد مل يق الوف

اردة يف التقرير الـيت     وأشارت إىل البيانات الو   . الرجال والنساء 
أوضــــحت أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن املــــديرين واملهنــــيني      
األكـــادمييني الـــذين يتربعـــون علـــى مـــستوى القمـــة هـــم مـــن   

 وقالت إهنا ليست مقتنعـة بـأن احلكومـة تعمـل مـا يف               ،الرجال
 نـوع اجلـنس     علـى أسـاس   وسعها للتصدي هلذا التمييز الطبقي      

وتساءلت عّما إذا كان ممكناً، يف ظـل قـانون       . يف سوق العمل  
 إجبار الـشركات اخلاصـة علـى تنفيـذ تـدابري            ،مساواة اجلنسني 

  كما أرادت أن تعرف ما إذا كـان قـد مت سـنّ             .العمل اإلجيايب 



CEDAW/C/SR.798 (B)
 

6 07-43953 
 

يتلقـى  أي تشريعات فيما يتعلـق باإلنـصاف يف األجـور حبيـث             
 .عمل املتساوي القيمةأجراً متساوياً عن الالعاملون 

ويف معرض مالحظتها أن دعوى واحدة فقط قُـدِّمت          - ٢٤
يف جمال التمييز يف األجـور مبوجـب القـانون منـذ دخولـه حيِّـز                

 تساءلت كيف ميكن للمـرأة أن تعـرف         ،١٩٩٩النفاذ يف عام    
 ومــا إذا ،مــا إذا كانــت تتعــرض للتمييــز فيمــا يتــصل بــاألجور 

بيانـات بـشأن األجـور      بتقـدمي    لزمـون ُيكان أصحاب األعمال    
ــدفعوهنا  ــيت ي ــضاً يف     . ال ــة أي ــة اللجن ــت عــن رغب وأخــرياً، أعرب

معرفة اآلليات القائمة ملساعدة النساء الالئي يردن رفع قـضايا          
 .ضد أرباب عملهن

 إن الدولـة  ت تكلمت كعضو يف اللجنة فقال    :الرئيسة - ٢٥
الـذي  كفالة التحقيـق العملـي    ب مبوجب االتفاقية    ملزمةالطرف  

ــساواة   ــّر احلــق يف امل ــدداً مــن     .ُيق ــشتاين ع ــذت خلتن  وفيمــا نفَّ
التدابري املرموقة فيما يتعلق بتكافؤ الفرصة يف جمال العمـل فـإن          
ــف        ــة مل ت ــن مث فاحلكوم ــت قاصــرة وم ــا زال ــة م ــائج احملقق النت

 .بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
ــسيد  - ٢٦ ــشتاين (فينــافيزرال ــده   ): خلتن ــى أن بل ــق عل واف
 ومــع ذلــك فمــا زال يعمــل جاهــداً ،حيقــق املــساواة الكاملــة مل

 وسوف يتخذ املزيد من التدابري للتعجيـل        ،على تنفيذ االتفاقية  
 وفيمـــا يتـــصل باملـــسألة املتعلقـــة باإلنـــصاف يف .هبـــذا التنفيـــذ

األجــور فهنــاك بنــد قــانوين بــشأن اإلنــصاف يف األجــر يكفــل  
 .ةاملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيم

قالــت إن لــيس هنــاك ): خلتنــشتاين (الــسيدة كوبيــك - ٢٧
وسيلة رمسية ميكن من خالهلا أن ُيحدِّد العاملون مـا إذا كـانوا            
يتلقون أجراً منصفاً بل يعتمدون ببساطة علـى املعلومـات الـيت           

يقاضـني  الالئـي    والنـساء    .مهـ ميكنهم احلصول عليها من زمالئ    
كـن أن يـتلقني املعونــة   أربـاب عملـهن عـن التمييـز يف األجـر مي     

مـــن مكتـــب الفرصـــة املتكافئـــة ورابطـــة املـــوظفني أو مكتـــب 
 وهذه املنظمات تقـّدم مـشورة   .املعلومات واالتصاالت للنساء  

 .قانونيــة جمانيــة وميكنــها عنــد اللــزوم أن ترفــع دعــاوى مجاعيــة
وفيما يتـصل بـاإلجراءات اإلجيابيـة الـيت تتخـذ مبوجـب قـانون               

قالــت إن أحكــام القــانون تنطبــق علــى  املــساواة بــني اجلنــسني 
ــسواء    ــى الـ ــاص علـ ــام واخلـ ــاعني العـ ــإن  ،القطـ ــع ذلـــك فـ  ومـ

مؤســسات القطــاع اخلــاص التجاريــة ليــست ُملزَمــة بأحكامــه  
 .يف سعيها لتحقيق املساواة

 أشــارت إىل التعليــق الــذي   :الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٢٨
اقيـة  أبداه الوفد بأن خلتنشتاين تعمل باستمرار على تنفيذ االتف         

 منـها فـإن الدولـة الطـرف ملتزمـة           ٢فقالت إنه مبوجـب املـادة       
 ،باتبــاع سياســة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة دون تــأخري   

وعليهــا أن تتخــذ التــدابري القانونيــة حنــو اإلقــرار العملــي هبــذه   
 ويف هـــذا املـــضمار أكـــدت أن البيانـــات .الـــسياسة وحتقيقهـــا

 . من جانب النساءاملتاحة توضح قصور املشاركة السياسية
وأكدت أن خلتنـشتاين مـا زال عليهـا تعـديل القـانون              - ٢٩

الـــذي يعاِقـــب النـــساء الالئـــي جيـــرين عمليـــة اإلجهـــاض وأن 
ــم    ــة رقـ ــيتها العامـ ــة يف توصـ ــدول  ٢٤اللجنـ ــع الـ ــت مجيـ  حثّـ

 .األطــراف علــى حــذف هــذه األحكــام العقابيــة مــن قوانينــها  
اين قـــد وعلـــى ذلـــك فهـــي تتـــساءل عّمـــا إذا كانـــت خلتنـــشت

عمــدت إىل االســتخدام الكامــل لالتفاقيــة بوصــفها صــكاً مــن  
صــكوك حقــوق اإلنــسان مــن أجــل إضــفاء التغــيريات الالزمــة 

 .على تشريعاهتا
 تكلمـــت كعـــضو يف اللجنـــة فقالـــت إن     :الرئيـــسة - ٣٠

 وأن الــدول ،االحتياجــات الــصحية تتجــاوز الــصحة اإلجنابيــة  
 بالتــصدي  ٢٤م األطــراف ُملزمــة طبقــاً للتوصــية العامــة رقــ     

 وتـساءلت عّمـا إذا كانـت        ،لقضية صحة املرأة بطريقـة شـاملة      
خلتنشتاين قد اختذت تدابري حمددة لتلبية االحتياجـات الـصحية          

 .للمرأة على أساس تلك التوصية
 قالـــت إنـــه حـــىت يف بلـــد ثـــري مثـــل  :الـــسيدة تـــان - ٣١

 ، فالوالــد الوحيــد، وال ســيما إذا كــان أُّمــاً وحيــدة،خلتنــشتاين
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ــديها أطفــال كــثريون ووالــد   و  ،واحــدعامــل العــائالت الــيت ل
 ويف معرض اإلشـارة إىل      .تواجه صعوبات مالية واسعة النطاق    

 مـن أسـر الوالـد الوحيـد يف          ٦٠٠الوفد بوجـود حنـو      ذكره  ما  
خلتنشتاين طلبت تأكيداً بـشأن هـذا العـدد وأرادت أن تعـرف             

لغ عدد عـائالت الـدخل املـنخفض هنـاك وأسـلوب تلقيهـا مبـا              
الرعايـــة والرفـــاه االجتمـــاعي ومـــا هـــو متوســـط دخـــل تلـــك  

 .العائالت باملقارنة مع متوسط دخل األسر املعيشية
االتفاقيـة  وافـق علـى أن      ): خلتنشتاين (افيزرالسيد فين  - ٣٢
قوق املرأة ومـع ذلـك فلـيس مـن       حب املتواصل   لإلقرار طرقال تت 

حقيقـة  تغـيري احلالـة بـني عـشية وضـحاها وتلـك             توقّع  الواقعي  
ــها  ــرب عن ــادة تع ــة٤ امل ــة   ، يف االتفاقي ــيريات قانوني  فإحــداث تغ

شيء وإضفاء تغيريات على الورق شـيء آخـر لكـن األهـم يف              
النهاية هو األثر العملي لإلجراءات الراميـة إىل حتقيـق املـساواة            

وأكــد علــى أن اإلجهــاض مــا زال أمــراً غــري      . لــصاحل املــرأة 
ــصلة   ــشريعات ذات ال ــشروع مبوجــب الت ــد   ،م ــك فق ــع ذل  وم

 أي طرف مبوجب القـانون      جرت مقاضاة مضى وقت منذ أن     
ــده يتعامــل مــع التوصــية      ــة أن بل وأخــرياً، أكــد ألعــضاء اللجن

 .ملسائل املتصلة بصحة املرأةبا املتعلقة ٢٤العامة رقم 
قالت إنـه طبقـاً ملكتـب      ): خلتنشتاين (السيدة كوبيك  - ٣٣

املـة الفقـرية مـن      اخلدمات االجتماعيـة تنـاقص عـدد األسـر الع         
 أمــا أســر الوالــد .٢٠٠٧ يف عــام ٢٦ إىل ٢٠٠٦ يف عــام ٣٧

ــن        ــة م ــى أشــكاالً خمتلف ــراء فتتلق ــاملني الفق ــد وأســر الع الوحي
املساعدات املالية وغريها مبا يف ذلك معونات التأمني الـصحي          
وعالوات األمومة ومعونات دعم اإلجيار وفرص الوصـول إىل         

 .شورةمرافق رعاية الطفل وتقدمي امل
أجابــت علــى الــسؤال ): خلتنــشتاين (الــسيدة شــنايدر - ٣٤

 بشأن احتياجات الرعايـة الـصحية املتخصـصة للمـرأة           املطروح
 ١٧ فقالت إن مجيـع األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         

 فحص صحي وقائي كـل مخـس        إجراء عاماً من حقهم     ٧٠ و

 سنوات وأن مجيع النـساء مـن حقهـن الفحـص الوقـائي اجملـاين              
 .يف جمال أمراض النساء كل سنتني ونصف

ــسيد  - ٣٥ ــافريزال ــشتاين (فين ــام  ): خلتن ــال إن ع  ٢٠٠٠ق
 مــن األســر الــيت ٤٩٠ مــن أســر الوالــد الوحيــد و ٥٥٧شــهد 

كانت ترأسها نساء وأن البيانات اليت طُرحـت مـؤخراً توضـح         
ــغ     ــد يبل ــد الوحي ــسنوي للوال  ٦٢ ٧٥٠أن متوســط الراتــب ال

لص إىل القول بأن املبادرة اليت جنم عنـها          وخ .فرنكاً سويسرياً 
أكــرب أثــر اقتــصادي علــى أســر الوالــد الوحيــد متثلــت يف دعــم  

 .اإلجيارات
 ١٦ و ١٥املادتان 

ن التقريـــر مل الحظـــت أ :دارياالـــسيدة هـــالربن كـــ - ٣٦
ــادة   ــة وأن نقــص  ١٦يتــضّمن أي إشــارات إىل امل  مــن االتفاقي

أن تقــرر مــا إذا املعلومــات جعــل مــن املــستحيل علــى اللجنــة   
ــك        ــق بتل ــا يتعل ــة فيم ــد التزمــت باالتفاقي ــشتاين ق ــت خلتن كان

 كما أن الوفد عليـه أن يقـّدم معلومـات بـشأن القـوانني               ،املادة
 فهـل الـشخص الـذي يرفـع قـضية           ،اليت تنظم الزواج والطالق   

ــه أن   ــسوقطــالق علي ــسمى حبــاالت  ، األســبابي ــا ي  أو أن م
 كمـا تـساءلت عّمـا إذا        . غـري مـسموح هبـا      غري املسّببة طالق  ال

كانت اخليانـة مـن جانـب أي مـن الـزوجني يترتـب عليهـا أي                 
ــالطالق   ــق ب ــا يتعل ــائج فيم ــصادية   ،نت ــا هــي األســباب االقت  وم

 وكيـف يـتم تعريـف    املمتلكـات،  وكيف يـتم تقـسيم     ،للطالق
 ومـــا إذا كـــان هـــذا التعريـــف يـــشمل  ،القـــانون للممتلكـــات

 ومـا إذا  ،ت يف املـستقبل املمتلكات غـري املنقولـة مثـل املكتـسبا     
 ومــا إذا كانــت ،كــان قــانون الطــالق يــنص علــى نفقــة إعالــة 

ــرأة يف  ــوق مثــل املــرأة       رابطــةامل ــع هلــا نفــس احلق  األمــر الواق
 .املتزوجة

 سـألت عـن النتـائج الدقيقـة النامجـة عـن             :السيدة تان  - ٣٧
 ،الطالق أو االنفصال القانوين بالنـسبة المـرأة أجنبيـة وأبنائهـا           

 اآلثـار الـيت ميكـن أن تترتـب علـى وضـعها مـن حيـث          وما هي 
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اإلقامة ووضع أبنائها وكيف يتم تقسيم األصول الـيت ميتلكهـا           
 .الزوجان السابقان

ــه بــرغم أن   :  زرداين-هــوب يالــسيدة بلم - ٣٨ ــت إن قال
 فـإن التقريـر   ١٦التقرير احلايل ال يضم معلومات تتعلق باملـادة        

 يف هــذا تفاصــيل مــسهبة األويل الــذي قدمتــه خلتنــشتاين أورد 
 وقد اتضح هلا أن القوانني اليت تنظم الـزواج متتثـل إىل             .الصدد

بــشأن حــق ) هـــ (١ باســتثناء الفقــرة ١٦مجيــع أحكــام املــادة  
 .إجناهبم وفترات املباعدة يف األطفالعدد حتديد الزوجني يف 

وبــرغم أن التقريــر يوضــح ضــمان ُســبل الوصــول إىل   - ٣٩
للجميع كجزء من نظام الصحة العامـة       خدمات تنظيم األسرة    

 .فإن الضمان الـصحي ال يغطـي طرائـق منـع احلمـل املـشروعة           
وتساءلت عّما إذا كانت السلطات متارس مثـل هـذه الـسياسة            
ــرأة       ــز ضــد امل ــع متّي ــا يف الواق ــد أو أهن ــد معــدل املوالي لكــي تزي
مؤكدة على ضرورة أن تتخـذ خلتنـشتاين اإلجـراءات العاجلـة            

 مــن أجــل أن ٢٥ و ٢٤ وللتوصــيتني العــامتني ٢ة طبقــاً للمــاد
 .١٦تصبح سياساهتا يف جمال تنظيم األسرة متسقة مع املادة 

ــافيزرالــسيد  - ٤٠ ــه مل يــذكر أن  ): خلتنــشتاين (فين قــال إن
 ليـست ُملزمـة مـن الناحيـة القانونيـة ومـع ذلـك فهـذه                 ٤املادة  

. اًلقائيــاحلــصص تاملــادة ال ُتلــزِم الــدول األطــراف بــأن تطــرح  
 ذكـر أن اللجنـة      ١٦وفيما يتصل بقلة املعلومـات بـشأن املـادة          

 ومـع   .يلمل تطرح كثرياً من أسئلة املتابعة بعد تقريـر بلـده األوّ           
 الـسن القـانوين للـزواج الـذي         تغّيـر ذلك فمنذ التقرير املذكور     

 ســنة للمــرأة ليــصبح ١٨ ســنة للرجــل و ٢٠كــان يف الــسابق 
 .ء سنة للرجل واملرأة على السوا١٨
ويف معـرض الــرّد علـى األســئلة املتـصلة بــالطالق قــال     - ٤١

ــساق أســباب عنــد رفــع قــضية      ــه لــيس مــن الــضروري أن ُت إن
 وأن أمـــوال املعاشـــات التقاعديـــة واملـــدخرات ُتعـــد ،للطـــالق

 ويف معــرض اإلجابــة علــى الــسؤال املطــروح .ملكيــة مــشتركة
 يف التـــأمني الـــصحي أن علـــى بـــشأن تنظـــيم األســـرة أكـــد    

ــشت ــع احلمــل  ي اين الخلتن ــأ  و.غطــي من ــاد ب ــرد  أف ــده ال ينف ن بل
ــد        ــاً بتأكي ــده أحــاط علم ــر أن وف ــذا اجملــال وذك وحــده يف ه

 .٢٤اللجنة على التوصية العامة رقم 
قالـت إنـه فيمـا يتعلـق        ): خلتنـشتاين  (السيدة كوبيـك   - ٤٢

طـالق يـستند   :  يتـيح ثالثـة خيـارات   بالطالق فالنظـام القـانوين   
ــتم بعــد انفــصال   ،زوجنيإىل طلــب مــشترك مــن الــ   وطــالق ي

ــنوات علـــى األقـــل   ــدوم ثـــالث سـ ــتم مث  ،يـ ــسببطـــالق يـ  بـ
وبوســـــع األزواج . خالفـــــات ال ســـــبيل إىل التوفيـــــق بينـــــها

 وفيمـا يتـصل     .االنفصال ببساطة دون أن ُيطلِّق أحدمها اآلخـر       
بتقسيم امللكية الزواجية عند الطالق فإن الوقـت الـذي تكـون            

أطفاهلــا ُيعــد مــسامهة ماليــة ويؤخــذ قــد أمــضته املــرأة يف تربيــة 
 .بنظر االعتبار لدى تقسيم املمتلكات الزواجية

وأوضحت أن املرأة من حقها أيضاً املطالبـة جبـزء مـن             - ٤٣
املعاش التقاعدي لزوجها السابق باعتبار أن هـذا تعـويض عـن            

 وإال فــإن ،نــة مــن العمــل  الــزمن الــذي كانــت فيــه غــري ممكَّ    
د ملكية مشتركة وُتقـّسم بالتـساوي يف        املمتلكات الزواجية ُتع  

وبوسـع املــرأة أن تطالـب بنفقـة ومبـالغ إلعالــة     . حالـة الطـالق  
 كمـــا أن مبـــالغ املـــدفوعات يـــتم ،األطفـــال مبوجـــب القـــانون

حتديدها على أساس املدى الـزمين الـذي اسـتغرقه الـزواج بـني              
 ويــستطيع . املــرأة وعمــر األبنــاء  وعلــى أســاس ســنّ ،الطــرفني

اً أن يطلبـوا نفقـة مـن زوجـاهتم الـسابقات إذا مـا               الرجال أيـض  
 .كانوا يعملون يف البيت

قالـــت إنـــه مبوجـــب ): خلتنـــشتاين (الـــسيدة شـــنايدر - ٤٤
ُيطَلّق رعية مـن رعايـا      الذي  جنيب  األالقانون فإن تصريح إقامة     

ــي       ــتعراض يراع ــذا االس ــاً وه ــتم استعراضــه تلقائي ــشتاين ي خلتن
ني يف النظـام التعليمـي كمـا        عوامل من قبيل دمـج أبنـاء الـزوج        

 يف ُيتخــذأن القــرار املتعلــق مبــا إذا كــان يــتم ســحب التــصريح 
 ، األطفــال كقاعــدةمــصلحة النظــر إىل ضــوءهنايــة املطــاف يف 

 . أبناء ُيسمح هلم بالبقاءمومعظم األجانب ممن هل
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ــا يتعلــق    ): خلتنــشتاين (الــسيدة ريتــر  - ٤٥ ــت إنــه فيم قال
شكلة تتمثـل يف عـدم وجـود تعريـف       باحتادات األمر الواقع فامل   

ــانوين  ــقـ ــشكلا ملـ ــاد هيـ ــذا االحتـ ــل هـ ــايل  . مثـ  ويف الوقـــت احلـ
فاألزواج املنخرطون يف مثل هذه العالقة ُيترك هلـم أمـر اخليـار             
وقد اتبع بعضهم نفس النهج أسوة مبـن هـم يف رابطـة زواجيـة          

 ومن اجلدير باملالحظـة أن بعـض        .ودخلوا يف إطار عقد رمسي    
ع اخلاص اعترفـت بـأزواج األمـر الواقـع بـنفس        شركات القطا 

 .الطريقة املنطبقة على األفراد املتزوجني
 تــساءلت عّمــا إذا كــان تــصريح إقامــة  :الــسيدة تــان - ٤٦

زوج مــن األجانــب ينتــهي عنــد طــالق الــزوجني إذا مل يكــن    
القبـول  سـن   األطفـال أقـل مـن       سـن   لديهما أطفال أو إذا كان      

 .يف املدارس
ــن  - ٤٧ ــسيدة شـ ــشتاين (ايدرالـ ــصريح  ): خلتنـ ــت إن تـ قالـ

اإلقامــة لــزوج مــن األجانــب ينتــهي عــادة لــدى الطــالق إذا مل 
 ومــع ذلــك فكــل حالــة يــتم استعراضــها .يكــن لــديهما أطفــال

 ومن املمكن أن يظل زوج أو زوجة من األجانـب           .على حدة 
حمتفظــاً بتــصريح اإلقامــة إذا مل يكــن األطفــال يف ســن للقبــول  

 .باملدارس
 قالت إنـه فيمـا بـذلت خلتنـشتاين كـثرياً مـن            :رئيسةال - ٤٨

ال تــزال هنــاك فــاجلهــود اإلجيابيــة للتوصــل إىل املــساواة للمــرأة 
وأعربت عـن    .مشاكل يف جماالت املشاركة السياسية والعمالة     

يف خلتنشتاين من يعتقدون أن املـرأة  ألنه ال يزال شعور باحلرية   
إن  ذكـرت و. د ذلـك  مل حتقق املساواة مع الرجـل ألهنـا ال تريـ          

املرأة مل حتقق املساواة مع الرجل ألن البيئة االجتماعية حالـت           
 .يقوم على أساس اإلنصاف جمتمع وجودبني 
اعتــرف بــأن املــساواة  ): خلتنــشتاين (فينــافيزرالــسيد  - ٤٩

ــني   ــة ب ــده   الكامل ــق يف بل ــساء مل تتحق ــال إن ،الرجــال والن  وق
املــساواة دون قيــق حتاحلكومــة مــا زالــت ملتزمــة بالتوصــل إىل  

 وفيما ال يزال يتعّين على خلتنشتاين تنفيذ االتفاقية فـإن           .بطاءإ

مسؤولية اللجنة تتمثل يف مساعدهتا يف هذا الـشأن مـن خـالل             
كفالة أن تكون تعليقاهتا اخلتامية متصلة بالقضايا اليت طُرحـت         

 .للمناقشةاليوم 
 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


