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

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه /متوز ٢٣
 

  النظر يف التقارير الدوريةبيتصل فيما قائمة القضايا واألسئلة املطروحة   
 

 ليختنشتاين

 التقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث لليختنـشتاين         نظر الفريق العامل ملا قبـل الـدورة يف         - ١
)CEDAW/C/LIE/2  و CEDAW/C/LIE/3.( 
 

 عامةمسائل 

يرجى تقدمي معلومات بـشأن إعـداد التقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث، مبـا يف ذلـك                      - ٢
بيــان املكاتــب احلكوميــة املــشاركة يف اإلعــداد ونطــاق مــشاركتها ومــا إذا كــان التقريــران قــد  

 .عرضا على الربملان قبل تقدميها
 

 املسائل القانونية واآلليات املؤسسية 

ال تـزال    أهنـا    إال ،مـن االتفاقيـة   ) ٢ (٩ليختنشتاين سحبت حتفظهـا علـى املـادة         مع أن    - ٣
 ٣مبوجـب املـادة     الناشئة   فيما يتعلق بااللتزامات     ، من االتفاقية  ١تحفظها على املادة    بمتمسكة  

جهـود تبـذل ملراجعـة الـتحفظ بغـرض          هنـاك   يرجى بيان ما إذا كانت       .نمن دستور ليختنشتاي  
  .سحبه

 بني مكتب تكافؤ الفرص وجلنـة املـساواة بـني اجلنـسني    القائمة ويرجى توضيح العالقة   - ٤
 .بينهمام العمل يوتقس
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رجى اإلشارة إىل الترتيبات اليت ُوضعت لكي ال يؤدي توسيع نطـاق واليـة مكتـب                تو - ٥
 . إىل إضعاف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأةتكافؤ الفرص

 والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية العمالة 

يرجــى إيــضاح التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا لتخفــيض معــدل بطالــة النــساء يف خمتلــف     - ٦
  . وما هلذه التدابري من تأثري،القطاعات

فما هـي   .وافر مرافق رعاية األطفال يف ليختنشتاينويشري التقرير الدوري الثالث إىل ت - ٧
 األسـرية واملهنيـة     االتدابري األخرى اليت وضعت لتمكني املرأة من حتقيق التوازن بـني مـسؤولياهت            

   املهنية؟امواصلة مسريهتمن و

 جازة الوالدية منذ بدء العمل هبا؟اإلوما هي نسبة اآلباء واألمهات املستفيدين من  - ٨
 

 وجه ضد النساءالعنف امل

 مبـا يف    ،يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن حالـة مـشروع قـانون مـساعدة الـضحايا               - ٩
  .حمتوياته ومدى التقدم احملرز يف تنفيذهذكر  و،هذلك بيان ما إذا كان الربملان قد اعتمد

يرجى تقدمي بيانات مستكملة عن انتشار مجيـع أشـكال العنـف املوجـه ضـد النـساء،               و - ١٠
  .والتحرش اجلنسيالعائلي  ذلك العنف مبا يف

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد الــشكاوى مــن العنــف املوجــه ضــد النــساء وعــدد و - ١١
يف هـذا   املفروضـة   حاالت مقاضاة اجلنـاة، وكـذلك عـدد أحكـام اإلدانـة الـصادرة والعقوبـات                 

  .الصدد

انظـر  ( إىل الوسـاطة     يف سياق قانون احلماية من العنف، أدت غالبية تدخالت الـشرطة           - ١٢
يرجى إيضاح الفروق بني الوساطة ودعوات التماس التوجيه املعنـوي املوجهـة    ).التقرير الثالث

وكيف ساهم قانون احلماية من العنف يف منـع العنـف املوجـه     .مكتب الشؤون االجتماعيةإىل 
 ؛٢٠٠١ عـام  وهل أجرت احلكومة تقييما لفعاليتـه منـذ اعتمـاده يف    ضد النساء والقضاء عليه؟

 وإذا كان األمر كذلك، فماذا كانت نتائج التقييم؟

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات بشأن برنامج ومدة تـدريب أفـراد الـشرطة واملـوظفني           -١٣
 .القضائيني واملرشدين املعنيني بالقضايا املتعلقة بالعنف املوجه ضد النساء

 التمثيل السياسي واختاذ القرار 

زال متثيل النساء متدنيـة يف احلكومـة والربملـان واجملـالس البلديـة واللجـان واجملـالس                  يال   - ١٤
املـرأة  اشـتراك  ما هي التدابري اليت جيري اختاذهـا لتحقيـق   ف .االستشارية واهليئات العامة األخرى
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 وعلى قدم املساواة يف هذه اهليئات، مبا يف ذلك اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة                  الكاماشتراكا  
الـصادرتني   ٢٥رقـم    و ٢٣ مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني رقـم            ٤ من املادة    ١قا للفقرة   وف

 ؟عن اللجنة
 

 التعليم والقوالب النمطية 

يرجى بيان التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة لتـشجيع الـشابات والـشبان علـى النظـر يف                    - ١٥
ارات املهنيـة التقليديـة، ومـدى       ضيق علـى االختيـ    املـ التركيـز   مـن    البـد نطاقا  أوسع  مهنية  طائفة  

  .تأثري هذه التدابري مبرور الوقت

مـصنفة حـسب    تكـون   يرجى تقدمي بيانـات عـن الطلبـة املتخـرجني مـن التعلـيم العـايل                  - ١٦
 .اجلنس ومقسمة حسب جماالت الدراسة واالجتاهات على مر الوقت

فــرص عــددا مــن التقريــر الــدوري الثالــث، اختــذ مكتــب تكــافؤ الحــسب مــا ورد يف و - ١٧
يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان قـد             . التدابري حملاربـة القوالـب النمطيـة املتعلقـة باجلنـسني          

 يرجـى بيـان الـدروس املستخلـصة         ، وإذا كـان األمـر كـذلك       ؛أجري تقيـيم لتـأثري تلـك التـدابري        
 .وكيفية االستهداء هبا يف وضع السياسات

وهـل أجـري أي حتليـل لـدور وسـائل       .عـالم يرجى مناقشة صورة املـرأة يف وسـائل اإل   - ١٨
 وإذا كــان ؛تــهاأو مكافح اإلعــالم يف إدامــة القوالــب النمطيــة املتعلقــة بــدور كــل مــن اجلنــسني

  ؟  من هذا القبيلحتليلأي األمر كذلك، فما هي إجراءات املتابعة املتخذة استجابة لنتائج 

 الصحة

  .نع احلململكومي يرجى إيضاح سبب عدم تغطية التأمني الصحي احل - ١٩
 

 املهاجرات وملتمسات اللجوءالنساء 

 وخـدمات الرعايـة     ، والـضمان االجتمـاعي    ،يرجى تقـدمي معلومـات عـن فـرص العمـل           - ٢٠
 .ملهاجرات من غري مواطين املنطقة االقتصادية األوروبيةللنساء االصحية املتاحة 

احلصول علـى مركـز   ن التماس يف متكني النساء مجيري ما إذا كان النظر بيان  رجى  يو - ٢١
 .على أساس االضطهاد بسبب اجلنسالالجئني 

 الربوتوكول االختياري

مـــا هـــي التـــدابري الـــيت جيـــري اختاذهـــا للتعريـــف بـــالربوتوكول االختيـــاري وتـــشجيع  - ٢٢
  استخدامه؟

 


