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ــسيدة   ــاب الـ ــيف غيـ ــشـ ــررةيمونوفيتش، تولـ ــسيدة  ،ت املقـ الـ
 .الرئاسة ،دايريام

 . ٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
جب املادة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبو       

 )تابع (االتفاقية  من١٨
ــدوريان   ــران الـــ ــدان التقريـــ ــاين والثالـــــث ااملوحـــ لثـــ

  لليختنشتاين
 )CEDAW/C/LIE/2                   و CEDAW/C/LIE/Q/3 
 CEDAW/C/LIE/3 و                                               Add.1 و
 )Add.1 و CEDAW/C/LIE/Q/3 و

بنــــاء علــــى دعــــوة الرئيــــسة، جلــــس أعــــضاء وفــــد   - ١
 .   إىل مائدة اللجنةليختنشتاين

ــسي -  ٢ ــافد ال ــشتاين (رزيفين ــال، وهــو يعــرض   ): ليختن ق
التقريــــرين الــــدوريني املوحــــدين الثــــاين والثالــــث لبلــــده، إن 
حكومته تعترب مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلـة للتجزئـة           

علــق أمهيــة كــبرية علــى تنفيــذ االتفاقــات الدوليــة تومترابطــة، و
م بتعزيـز   كما أن بلده ملتـز    . واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان   

 شاركيـ نظام محايـة حقـوق اإلنـسان يف إطـار األمـم املتحـدة و              
. مناقشة إصالح اهليئات املنشأة مبوجـب املعاهـدات       يف  بنشاط  

ــة يف       ــساء والرجــال مكرس ــني الن ــة ب ــساواة القانوني ــا أن امل ومب
، ومبــا أن ليختنــشتاين  ١٩٩٢ عــام منــذدســتور ليختنــشتاين  

ــام    ــة يف ع ــى االتفاقي ــإ١٩٩٦صــدقت عل ــساواة  ، ف ــدأ امل ن مب
ثابت يف اإلطـار القـانوين لبلـده الـذي يـنظم التعلـيم والـسياسة          

وأصـــبحت النـــساء يـــدركن الفـــرص . والـــضمان االجتمـــاعي
املتاحـة هلـن واملـسامهات الـيت يـستطعن تقـدميها لتطـوير جمتمــع        

 . دميقراطي وقائم على املساواة
هـا  وقد مت اختاذ خطوات إضافية أثناء الفتـرة الـيت يغطي         - ٣

ويف . التقريــر إلنــشاء اإلطــار القــانوين الــالزم لــضمان املــساواة

، أدرج الربملــان توجيــه االحتــاد ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول
 يف التـــشريع احمللـــي وعـــّدل بنـــاء علـــى EC/2002/73األورويب 

ومت ســن  . ١٩٩٩ذلــك قــانون املــساواة بــني اجلنــسني لعــام      
ــازة األبـــوين وخمطـــط   ــة تتعلـــق بإجـ ــام قانونيـ ــاأحكـ ت  املعاشـ

لـضمان املعاملـة    االحتـاد األورويب    توجيه  التقاعدية وفقا هلدف    
 . املتساوية بني النساء والرجال يف أماكن العمل

ــى الربوتوكــول     - ٤ ــشتاين صــدقت عل وأضــاف أن ليختن
 وقبلــت ســلطة اللجنــة الســتعراض ٢٠٠٢االختيــاري يف عــام 

التـدابري  وعلى الـرغم مـن هـذه      . االنتهاكات املزعومة لالتفاقية  
 زال يـــتعني اختـــاذ إجـــراءات لتحقيـــق املـــساواة  مـــاالقانونيـــة، 

 التــدابري الراميــة إىل التوفيــقالفعليــة، وتواصــل حكومتــه تعزيــز 
، وتعزيـــز  بـــشكل أفـــضلالوظيفـــةبـــني االلتزامـــات العائليـــة و

 ومـن   .مشاركة املرأة يف صنع القرارات السياسية واالقتـصادية       
 احلكومـــة بنـــشاط يف أجـــل حتقيـــق هـــذه األهـــداف، تـــشارك 

علـــى ت حـــصللـــة املتعلقـــة بتوعيـــة اجلمهـــور، ويطوالالعمليـــة 
 . املساعدة من املنظمات النسائية لالضطالع هبذه املهمة

ــاون      - ٥ ــى التع ــة كــبرية عل ــق أمهي ــة تعل ــال إن احلكوم وق
 مكتــب  جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، وأجــرى    اإلقليمــي يف 

ت مـع املنظمـات يف      تكافؤ الفرص جمموعة كبرية من االتصاال     
وبـسبب األعـداد املنخفـضة بـصورة مطلقـة          . سويسرا والنمسا 

يف بلــد مــن حجــم ليختنــشتاين، فــإن البيانــات اإلحــصائية يف    
وهلذا السبب، فـإن تبـادل املعلومـات    . كثري من األحيان متقلبة   

والبيانات عن طريق التعاون اإلقليمي يسمح للحكومة بتقـدمي         
وقد مت بنجـاح  . وسعدابري من منظور أقارنة فعالية بعض الت  مبو

ــالعنف  ل احلــدود مت تنظيمهــا عــرباســتكمال مــشاريع  ــة ب لتوعي
العــــائلي وإعــــداد النــــساء للمــــشاركة يف اهليئــــات الــــسياسية 

 .والعامة
وفيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات، عــزز        - ٦

تنقـــيح قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة وتطـــوير قـــانون مـــساعدة 
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وهتدف التعديالت املدخلـة علـى      . ناية املتاحة هل  الضحايا احلم 
قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة حتــسني الوضــع القــانوين للــضحايا    

يف معاملة حمترمة ويف أقصى قدر ممكن مـن        إجرائي   حق   امةبإق
  يف  وعلى هذا األساس، سـوف توضـع بـشكل أفـضل          . احلماية

ــرائم      ــحايا اجلـ ــضحايا وضـ ــن الـ ــشباب مـ ــصاحل الـ ــار مـ االعتبـ
ــس ــشهود   . يةاجلنــ ــائي للــ ــتجواب الوقــ ــسمح إدراج االســ ويــ

 . باستجواهبم يف غرفة منفصلة عن مكان اجلاين
 إىل محايــة خاصــة ال الــاليت حيــتجنكمــا أن الــضحايا  - ٧

ميــثلن عمومــا إال مــرة واحــدة أمــام احملكمــة، ويقــوم خــرباء        
. لـضحايا لتخفيـف العـبء النفـسي علـيهن         باستجواب صغار ا  

يح التعــديالت التــشريعية محايــة أكــرب  وباإلضــافة إىل ذلــك، تتــ
ــوفري املــساعدة إىل الــضحايا ومــنح كــل واحــد     ة مــن خــالل ت

ــهن ــة     من ــؤمتن، مــن خــالل محاي ــشخص م ــصال ب ــة االت  إمكاني
اخلصوصية وفرض شروط علـى مـنح املعلومـات، ومـن خـالل       
ضمان استبعاد اجلمهور مـن احملاكمـات، وإنفـاذ قـانون حظـر             

 . النشر والتسجيالت اإلذاعية
وقـــــال إن اعتمـــــاد قـــــانون مـــــساعدة الـــــضحايا يف   - ٨

 ميثــل خطــوة هامــة حنــو حتقيــق مبــدأ      ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
املــساواة ألن معظــم ضــحايا اجلــرائم املــشمولة يف القــانون هــم 

ويقـوم القـانون علـى ركـنني مهـا إسـداء            . من النساء والفتيـات   
اد وقد مت إنشاء مكتـب إلرشـ      . املشورة وتقدمي املساعدة املالية   

ــساعد ضــحايا       ــادية ت ــوير خــدمات إرش ــا مت تط ــضحايا كم ال
 . اجلرائم

 القانونيــة ساعدة املاليــة، مت تــوفري املعونــةويف جمــال املــ - ٩
ــة،     ــشارة القانوني ــة تكــاليف اإلجــراءات واالست ــشاملة لتغطي ال

ــا لوضــع ا  ــضحية وفق ــايلل ــيحوت. مل ــساعدة   ت ــانون م  أحكــام ق
ة لألضـرار املاديـة   الضحايا احلصول على تعويـضات مـن الدولـ        

واملقصود من التعـويض عـن األضـرار غـري املاديـة            . وغري املادية 
 هو التعبري عن اعتراف اجملتمـع بوضـع ضـحية اجلـرائم اجلنـسية             

يف كـثري مـن األحيـان مـن إصـابات      الضحية تعاين إذ ،  الصعب
 . غري مادية خطرية

ــه املعقــودة يف حزيــران   - ١٠ ــه /ووافــق الربملــان يف دورت يوني
ــمــن األحكــام اجلحكــم ســتحداث  علــى ا٢٠٠٧  يتعلــق ةنائي
التحرش مثل االقتراب بشدة مـن  من  ة، ملعاقبة أشكال    ردباملطا

 أو اســتخدام أشــكال أخــرى هاتفيــا االتــصال هبــا وأالــضحية، 
، واسـتخدام البيانـات الشخـصية       امن االتـصاالت لالتـصال هبـ      

شخص شراء بضائع أو السماح لـ     ل ياتطلبإرسال  يف  للضحية  
ة ردومـن شـأن احلكـم املتعلـق باملطـا         . خر باالتصال بالضحية  آ

أن يساهم مسامهة كبرية يف محايـة املـرأة ألنـه يـسمح للـشرطة               
ــسم       ــل يت ــل ارتكــاب أي عم ــة مبكــرة وقب ــدخل يف مرحل بالت

 . بالعنف
ــة االقتــصاد      - ١١ ــشتاين عــضو يف منطق وأضــاف أن ليختن

حتــــاد ثلثـــا قـــوانني اال  تنطبـــق  ، و١٩٩٥األورويب منـــذ عـــام   
ــشتاين  ــا يف ليختن ــشمل و. األورويب تقريب ــة  ت القــوانني األوروبي

ــشتاين    ــيت اعتمــدهتا ليختن ــسنتني املاضــيتني يف جمــال  ااهلامــة ال ل
املتعلقــة بالعمــل األوروبيــة املــساواة بــني اجلنــسني التوجيهــات  

عبء اإلثبات يف حـاالت   وباجلهة اليت يقع عليها     غري املتفرغ،   
ويف عـــام . إجــازة الوالــدين  بنس، والتمييــز القائمــة علــى اجلـــ   

، تـــشارك ليختنـــشتاين يف الـــسنة األوروبيـــة لتكـــافؤ     ٢٠٠٧
ة  وعيـــتالفـــرص للجميـــع بسلـــسلة مـــن األنـــشطة الراميـــة إىل ال

،  الوجـوده  التمييز املتعـدد  بـ  املـساواة وعـدم التمييـز، و        يف قاحلب
وإدمــاج ضــحايا التمييــز يف اجملتمــع، وتقــدير التنــوع، وتعزيــز   

 . التسامحعلى يقوم جمتمع 
ويقــوم مكتــب الــشؤون االجتماعيــة ومكتــب تكــافؤ    - ١٢

 الفرص بدراسـات ودراسـات استقـصائية عـن الفقـر، والتمييـز            
، والتمييــــز االجتمــــاعي ضــــد املعــــوقني القــــائم علــــى الــــسِّن

وأعـــد مكتـــب تكـــافؤ الفـــرص اجتماعـــا حـــول  . واللـــواطيني
. مـل موضوع األدوية اجلنسانية وتكـافؤ الفـرص يف أمـاكن الع          
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وتقــدم نتــائج الدراســات والدراســات االستقــصائية معلومــات  
يف الالزمـة   تـدابري   الاختـاذ   ا بـشأن     هامـ  اإرشـاد تقـدم   مة كمـا    قّي

ــستقبل ــات يف     . املـ ــائج الدراسـ ــة نتـ ــدرج احلكومـ ــوف تـ وسـ
 . تقريرها القادم إىل اللجنة

 ٦ إىل ١املواد 
قالـت إنـه مـن املـثري لالهتمـام         : السيدة شيمونوفيتش  - ١٣
ــراءات     مع ــة يف اإلجـ ــاج باالتفاقيـ ــتم االحتجـ ــان يـ ــة إذا كـ رفـ

. االتفاقيــةعلــى القــضاء يــتم تــدريب العــاملني يف القانونيــة، و 
 أن توضـح إذا كـان مـن     اليت تقدم تقريرهـا   ويتعني على الدولة    

إذ تــرد فيهــا   مــن االتفاقيــة  ١-٤املمكــن االحتجــاج باملــادة   
 . ئية املؤقتة التدابري االستثنالتطبيقاألسباب القانونية 

إنه مـن املفيـد معرفـة إذا كـان       قال  : السيد فلينتريمان  - ١٤
قانون املـساواة بـني اجلنـسني ليـشمل مجيـع          سيتم توسيع نطاق    

ــا    ــانون آخــر أوســع نطاق . اجملــاالت، أو إذا كــان ســيتم ســن ق
وينبغي تقدمي مزيد من التوضيحات عن احلظر الشامل للتمييـز          

واة بني اجلنسني وتعريف التمييـز     املنصوص عليه يف قانون املسا    
وباإلضــافة إىل ذلــك، مــن املفيــد معرفــة إذا  . مبوجــب القــانون

 مـــن ١كـــان قـــد مت إدراج تعريـــف التمييـــز الـــوارد يف املـــادة  
االتفاقيــة يف التــشريع احمللــي أو إذا كــان هــذا التعريــف ينطبــق   

 . مباشرة يف اإلجراءات القانونية
ومـات إضـافية عـن عـدد        وأضاف أنه ينبغي تقـدمي معل      - ١٥

التمييــــز يف األجــــور والتحــــرش بــــسبب الــــشكاوى املقدمــــة 
وباإلضافة إىل ذلـك مـن املـثري لالهتمـام معرفـة عـدد              . اجلنسي

ــشتاين      ــاكم يف ليختنـ ــام احملـ ــساء أمـ ــها النـ ــيت رفعتـ ــضايا الـ القـ
ــصاف     ــائل االنتـ ــتنفاد وسـ ــرأة السـ ــة للمـ ــات املتاحـ واإلمكانيـ

ن يعــرف إذا كانــت احلكومــة وأخــريا، قــال إنــه يــود أ . احملليــة
 مــن االتفاقيــة وطلــب   ١ تعتــزم ســحب حتفظهــا علــى املــادة    

 . توضيحات تتصل بتعريف هذا التحفظ

قالـــت إنـــه مـــن املـــثري : الـــسيدة تافـــاريس دا ســـيلفا - ١٦
لالهتمام احلصول على معلومـات إضـافية عـن توسـيع مكتـب             

وينبغــي تقــدمي توضــيحات . اختــصاصاتهعــن تكــافؤ الفــرص و
كافؤ الفرص درجـة مـن االسـتقالل        ما إذا كان ملكتب ت    بشأن  
نطـاق سياسـات    معرفـة   ومن املفيـد أيـضا      .  عن احلكومة  الذايت

اســتخدام االتفاقيــة كأســاس هلــذه وإزاء  النــساء جتــاهاحلكومــة 
وينبغـي تقـدمي معلومـات إضـافية عـن النتـائج الـيت              . السياسات
 بـني اجلنـسني      املـساواة  إليها املبـادرات املتعلقـة مبراقبـة      توصلت  

ــال   ــساء والرجـ ــة النـ ــة   ومبعاملـ ــسبة للغـ ــساوية بالنـ ــة متـ  معاملـ
 .املستعملة

استفــسرت عــن العالقــة بــني أنــشطة  : الــسيدة ســايغا - ١٧
مكتب تكافؤ الفـرص وجلنـة املـساواة بـني اجلنـسني وإذا كـان               

ــزال   ــيت تل املكتــب ال ي ــة األوىل ال ــاليت   اجله ــساء ال ــه الن جــأ إلي
سـلفه مكتـب املـساواة      حلـال مـع     اكـان    تنتهك حقـوقهن كمـا    

وطلبـــت أيـــضا معلومـــات عـــن الكيفيـــة الـــيت  . بـــني اجلنـــسني
 حـىت    اللجـوء األوىل   جهـة تستخدم هبا النساء املكتـب بوصـفه        

هذا التاريخ، وإذا كـان هنـاك أي فـرق يف عـدد النـساء الـاليت            
 إىل احلــصول علــى املــساعدة منــذ رفــع درجــة املكتــب  يــسعني

 . يت يقدمهاوما هي أنواع اخلدمات ال
قـــال إن االتفاقيـــة، ): ليختنـــشتاين (الـــسيد فينـــافيزر - ١٨

شأهنا يف ذلك شأن أي معاهدة دوليـة أخـرى، تنطبـق مباشـرة              
وإذا . باملقدار الذي تكون فيه أحكامها دقيقـة مبـا فيـه الكفايـة            

ــر كــذلك،    ــصكوك    فمل يكــن األم ــق ال ــا عــن طري ــتم تطبيقه ي
 يتعلق بالتـدابري االسـتثنائية      وفيما. القانونية الوطنية ذات الصلة   

ــة،  ــار املؤقت ــة الــيت اختــذهتا احلكومــة   ميكــن اعتب ــدابري اإلجيابي الت
وال علم  . لتعجيل املساواة الفعلية للنساء تدابري استثنائية مؤقتة      

لــه بــأي خطــط هتــدف إىل اعتمــاد أي تــشريع أكثــر مشــوال        
لتكميل قانون املساواة بني اجلنسني، على الـرغم مـن اسـتمرار          
استحداث التدابري القانونية، كما أوضح يف بيانـه االسـتهاليل،          

 . املساواةحمددة تتعلق بملعاجلة مسائل 
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وأضاف أنه ليست لديه أية بيانـات عـن القـضايا الـيت              - ١٩
رفعتها النساء أمام احملـاكم الوطنيـة، ولكنـه سـوف يقـدم هـذه          

وهو ال يرى أن شرط قيـام النـساء         . املعلومات يف وقت الحق   
ة واحملليـــة يـــشكل عقبـــة باســـتنفاد وســـائل االنتـــصاف الوطنيـــ

لحـــصول علـــى االنتـــصاف علـــى الـــصعيد  ل تعتـــرض ســـعيهن
 امـرأة   ةوإذا مل تقـم أيـ     . الدويل، وفقـا للربوتوكـول االختيـاري      

ــه أن    ــا ال شــك في ــذلك، فمم ــود  ب ــا ذلــك يع ــة إىلجزئي  معرف
االتفاقيــــات األوروبيــــة حلقــــوق اإلنــــسان معرفــــة أحــــسن      

ايــا ليختنــشتاين، وعليــه كل أعمــق يف وعــي رعورســوخها بــش
ــر  ــإن معظمهــن خيت ــع أي شــكاوى ضــد   ف ن علــى األرجــح رف

احملكمـة األوروبيـة    أمـام   االنتهاكات املزعومة حلقـوق اإلنـسان       
 .حلقوق اإلنسان

 مــن ١ وفيمــا يتعلــق بــتحفظ ليختنــشتاين علــى املــادة  - ٢٠
ــث        ــن حي ــتحفظ حمــدد وضــيق جــدا م ــذا ال ــإن ه ــة، ف االتفاقي

وعليـه فـإن حكومتـه تـرى        .  تعريفه تعريفـا واضـحا     مته، و نطاق
 مــن االتفاقيــة ومــع ٢٨أنــه يتمــشى متامــا مــع كــل مــن املــادة   

وباإلضــافة . األحكــام العامــة التفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات 
ــك، إ ــوف يف رد   وىل ذلـــ ــزدوج املوصـــ ــام املـــ ــسبب النظـــ بـــ

 مـــن قائمـــة القـــضايا واملـــسائل  ٢ليختنـــشتاين علـــى الـــسؤال 
)CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1 ( ال تـــستطيع احلكومـــة قانونيـــا

 . تعلق بقانون إمارة ليختنشتاينسحب حتفظها امل
قالت إن ليختنـشتاين    ): ليختنشتاين (السيدة كوبيك  - ٢١

كـن  تاإلجيابيـة، وإن مل      وأاستحدثت بعض التدابري االسـتثنائية      
 عــدةتنظــيم وتــشمل هــذه التــدابري . لــديها قــوة قانونيــة إلزاميــة

دورات دراسية ترمي إىل متكني املـرأة وتـشجيع مـشاركتها يف        
وباإلضــافة إىل ذلــك، حيــتفظ مكتــب تكــافؤ . احليــاة الــسياسية

أن بــلنــساء املهتمــات اأمســاء تــرد فيهــا الفــرص بقاعــدة بيانــات 
يــصبحن نــشيطات يف احليــاة الــسياسية، واألحــزاب الــسياسية   

ــنّ    ــا إذا كـ ــصال هبـ ــستطعن االتـ ــيت يـ ــسعني إىل الـ ــّن يـ  أن يكـ

ويقــدم املكتــب أيــضا املــساعدة . مرشــحات يف بعــض امليــادين
 . املالية للنساء إلعادة تدريبهن

يف قـانون تكـافؤ     الـوارد   التمييـز   تعريـف   وفيما يتعلـق ب    - ٢٢
التمييز املباشر معّرف على أنـه حالـة يكـون فيهـا            فإن  الفرص،  

بـــسبب نـــوع مـــصلحته غـــري لظـــروف انقلبـــت الـــشخص يف 
أنظمـة  الناشـئ عـن   مييز غري املباشر فهـو التمييـز        أما الت . جنسه

يف  الـشخص    تضعوحمايدة يف ظاهرها    معايري أو إجراءات     أو
لــشخص مــن اجلــنس بالنــسبة مــصلحته غــري لظــروف انقلبــت 

اآلخر، ما مل يكن هناك هدف سليم من الناحية القانونية يـربر    
ة الوسائل املـستخدم  وتكون   ،اإلجراءات ألنظمة أو املعايري أو   ا

لتنقــيح قــانون تكــافؤ و. ةواجبــلتحقيــق هــذا اهلــدف مالئمــة و
 لرابطـات يع القانون ليسمح ل   يف توس جانب هام يتمثل    الفرص  

ومن مث، تستطيع أي رابطـة أو       . اختاذ إجراء قانوين  طلب  ت بأن
 . فرد تمييز بالنيابة عن أيضد المنظمة أن ترفع قضية 

 معلومـــات عـــن  ةوأضـــافت أنـــه ليـــست لـــديها أيـــ     - ٢٣
ــسني يف      ــساواة بــني اجلن ــانون امل ــة مبوجــب ق ــشكاوى املقدم ال

 يف القطــاع العــام رفــع شــكوى   مت القطــاع اخلــاص، غــري أنــه 
مـا  واحدة حىت هذا التاريخ، وحصلت صاحبة الشكوى علـى        

ــه  تبقــى مــن   ــذي طالبــت ب ــانون  . التعــويض ال ــذ اعتمــاد ق ومن
تكافؤ الفرص، أجرى مكتب تكافؤ الفرص محلتني إعالميـتني         

لـى علـم بالقـانون، وإطـالع        ل أربـاب العمـل واملـوظفني ع       جلع
. ن مــن أجــل املطالبــة بإنفــاذ حقــوقهاملوظفــات علــى حقــوقهن

وأصدر املكتـب أيـضا نـشرة عـن التحـرش اجلنـسي يف أمـاكن                
 . العمل مت توزيعها على نطاق الدولة

وقالت إن رفع درجـة مكتـب تكـافؤ الفـرص يـستلزم              - ٢٤
ي ال تـشمل التمييـز القـائم علـى          توسيع جماالت مسؤولياته لكـ    

اجلنس فحسب بل أيضا التمييـز القـائم علـى العجـز، والتوجـه              
. وقد مت إضافة موظفني إىل املكتـب      . اجلنسي، وعوامل أخرى  

وتظل جلنة املساواة بـني اجلنـسني نـشطة، ولكنـها ال تركـز إال        
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هيئــة بوصــفها علــى احلقــوق املتــساوية بــني الرجــال والنــساء،  
 عـدة هيئـات     ولـدى احلكومـة أيـضا     .  احلكومـة  استشارية لدى 

ــسني و     ــني اجلن ــساواة ب ــسائل امل ــاجل م ــوم بأخــرى تع ــيم تق تعم
 . مراعاة املنظور اجلنساين

 شكل وأضــافت أن مكتــب تكــافؤ الفــرص مــا زال يــ   - ٢٥
ــؤدي      ــه املوســع، في ــصفة مركــز اللجــوء األول يف جمــال عمل ب

ــسية  ــسيقيا رئيـ ــشاريا وتنـ ــى . دورا استـ  ٢٠٠ إىل ١٨٠ويتلقـ
ــاحلقوق       ــق بـ ــيت تتعلـ ــسائل الـ ــشأن املـ ــنة بـ ــل سـ ــسار كـ استفـ

. منـــها تقريبـــا تـــأيت مـــن النـــساءاستفـــسارا  ٨٠ املتـــساوية، و
ــق و ــان    بتعل ــسارات يف كــثري مــن األحي موضــوع هــذه االستف
ــسانيا، باإلضــافة إىل التحــرش    عــدم ب ــدة جن اســتخدام لغــة حماي

اجلنــــسي يف أمــــاكن العمــــل، ومــــسائل متــــصلة باالنفــــصال  
ــال ــشرات  . قوالطـ ــى نـ ــصول علـ ــات للحـ ــضا طلبـ ــأيت أيـ  ،وتـ

 الدورات الدراسية واحملاضرات اليت ينظمهـا       عنواستفسارات  
 يف عـدد االستفـسارات      ملحـوظ  حيدث أي تغيري   ومل. املكتب

ــو        ــسني ه ــني اجلن ــساواة ب ــذ أن أصــبح مكتــب امل ــرد من ــيت ت ال
علـــــى  املكتـــــب أحيانـــــا يـــــرّدو. مكتـــــب تكـــــافؤ الفـــــرص
ــسها، و  ــسارات نفـ ــة   االستفـ ــسية هيئـ ــصفة رئيـ ــه بـ ــرزتلكنـ  فـ

أصـحاب  ترسـل   إىل اجلهات املالئمة أو     وحتيلها  االستفسارات  
 . االستفسارات إىل مكاتب أخرى من أجل املساعدة

وأضافت أن املكتب غري مستقل استقالال تاما ولكنـه          - ٢٦
يتمتع باستقالل ذايت فيما يتعلق بـبعض املهـام، مثـل العالقـات             

ـــ  ــراء الدراسـ ــة، وإجــ ــدمي  العامــ ــشورة، وتقــ ــداء املــ ات، وإســ
التوصيات إىل السلطات احلكومية واألفراد فيما يتعلق بتكـافؤ          

ــذ القــرارات ذات   . الفــرص واملكتــب مــسؤول أيــضا عــن تنفي
 بالتعــاون مــع ،الــصلة الــيت تتخــذها احلكومــة الوطنيــة؛ والقيــام

ــة  ــاملرأة؛   ،املنظمــات اخلاصــة والعام ــهوض ب ــرامج الن  بإعــداد ب
الـــيت ترســـلها طلبـــات الشاريع؛ واســـتعراض واالضـــطالع باملـــ

يـسمح  الـيت  اليـة   املساعدة  املـ لحـصول علـى     املنظمات اخلاصة ل  

 مــن أجــل تنفيــذ بعــض  هاأن تطلبــبــهلــا قــانون تكــافؤ الفــرص  
 . األنشطة املشاريع أو

 ،وفيما يتعلق مبراقبة املساواة بـني اجلنـسني أو تقييمهـا           - ٢٧
ب احلكوميـة واسـتجواب     يف زيـارة املكاتـ    املتبع  يتمثل اإلجراء   

املــوظفني بــشأن املــسائل املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني، مــن  
خالل استخدام االستبيانات اليت مت إعدادها بصفة خاصة هلـذا         

وجيري حتليل الردود وحتديـد األهـداف بالتـشاور مـع       . الغرض
يف املرحلة التجريبيـة، إجـراء هـذه العمليـة          مت،  و. املكتب املعين 
مكاتـب  العمليـة   ويؤمل أنه ميكـن التوسـع لتـشمل         يف مكتبني،   

أما فيما يتعلـق باملعاملـة املتـساوية        . أخرى يف املستقبل القريب   
مـــن الناحيـــة اللغويـــة، فمـــن أجـــل تـــسهيل االمتثـــال لـــشرط   
استخدام لغة حمايدة جنسانية يف مجيـع اتـصاالت احلكومـة، مت             

ة، توزيع أسئلة ومبادئ توجيهية علـى مجيـع املكاتـب احلكوميـ          
كما مت وضع قاموس يسرد العبارات البديلـة الـيت ليـست فيهـا              

 . إشارات إىل اجلنس
ــت  - ٢٨ ــسيد ريـ ــشتاين (ريالـ ــشتاين  ): ليختنـ ــال إن ليختنـ قـ

ــالب     ــدريب طـ ــة يف تـ ــة باالتفاقيـ ــات املتعلقـ أدرجـــت املعلومـ
 حقـوق؛   ، والقضاة ألنه ليـست لـديها كليـة        ، واحملامني احلقوق

غـري أن   . ين تدريبـهم يف سويـسرا     فيتلقى احملـامون يف ليختنـشتا     
مكتب الـشؤون اخلارجيـة يـسعى إىل التعريـف مبناسـبات مثـل              
ــى      ــامني علـ ــالع احملـ ــدف إطـ ــة هبـ ــع اللجنـ ــاري مـ ــوار اجلـ احلـ

جعــل املعلومــات املتعلقــة عمــل املكتــب علــى كمــا . االتفاقيــة
 . طلبهاي رجل قانوني أل متاحةباالتفاقية 

ــت    - ٢٩ ــتور، أعطيــ ــيح الدســ ــاب تنقــ ــة ويف أعقــ  احملكمــ
الدستورية صالحية االستماع إىل قضايا االنتـهاكات املزعومـة      

ــسان الــيت قبلــت    ــشتاين لــصكوك حقــوق اإلن إجــراءات ليختن
ــة  ــشكاوى الفردي ــشأهنا ال ــة ب ــذا   كــان و.  املقدم ــن ه اهلــدف م

 تطــوير اإلجــراءات احملليــة والتــسهيل علــى األفــراد   هــوالتغــيري 
لتعليقـات الـيت قـدمها      لأشار املـتكلم تأييـدا      و.  الشكاوى تقدمي
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ــاف  ــسيد فين ــشأن ايزر ال ــسان،   ب ــة حلقــوق اإلن ــة األوروبي التفاقي
ــذا        ــاذ ه ــدء نف ــد ب ــد مــضت بع أشــار إىل أن ســت ســنوات ق
الــصك قبــل تقــدمي أول شــكوى علــى الــرغم مــن أن االتفاقيــة  

التطرق إليها عنـد    األوروبية معروفة جيدا يف ليختنشتاين ويتم       
 . احملامنيتدريب 

 واملـسائل   ةلا سياسات ليختنشتاين املتعلقة بالعم    تتأثرو - ٣٠
االقتـــصادية تـــأثرا كـــبريا بتوجيهـــات االحتـــاد األورويب بـــشأن 
املسائل املتصلة باملساواة بني اجلنسني مثـل العنـف ضـد املـرأة،             
ــا      ــة تلعــب دورا هام ــة للجن ــة والتوصــيات العام إال أن االتفاقي

 . السياسات والتدابريإعداد  يف للغاية
ــافيزر  - ٣١ ــسيد فين ــشتاين (ال ــال، وهــو يعــرض   ): ليختن ق

مسألة العنف ضد املرأة، إن املقرر اخلاص املعـين بـالعنف ضـد              
  اسـم   اليت أطلق عليها فيمـا بعـد      (املرأة يف جلنة حقوق اإلنسان      

بنـاء  منذ عدة سـنوات     زار ليختنشتاين   ) جملس حقوق اإلنسان  
 .  من احلكومةعلى دعوة

جـــم حلأشـــارت إىل أن : نغيـــزالـــسيدة أروشـــا دومي - ٣٢
 ٤ة إىل املـادة   قالـت، مـشري   و. اليختنشتاين الصغري مزايا وعيوب   

ــة جــدا عــن     ــر يتــضمن معلومــات قليل ــة، إن التقري مــن االتفاقي
 مـن غـري الواضـح إذا        ،وعليـه . تنفيذ التدابري االسـتثنائية املؤقتـة     

مفهــوم وهــدف هــذه  ل كامــل كبــش درككانــت احلكومــة تــ 
 مبـادرة تـستحق الثنـاء       “ اإلرشاد الـوظيفي   سنة”وإن  . التدابري

وهتــدف إىل حتــسني إمكانيــة وصــول املــرأة إىل ســوق العمــل،   
أنه ميكن وصـف ذلـك علـى أنـه تـدبري           من  أهنا غري متأكدة     إال

ــت  ــتثنائي مؤق ــصفة خاصــة،  . اس ــادرة وب ــرا ألن للمب ــرة نظ  فت
ــإحمــدودة  ــة، أي   ف ــدابري االســتثنائية املؤقت ــهائي للت ن اهلــدف الن
 علـــى ،واة الفعليـــة بـــني النـــساء والرجـــال، لـــن تتحقـــق املـــسا

 . األرجح
ه مبوجب املـادة    أنإىل  ت  أشار: السيدة شيمونوفيتش  - ٣٣
ــن ٣١ ــرف، جيـــب    مـ ــة الطـ ــتور الدولـ ــى دسـ ــساء أن يتلقـ النـ

ــة    ــة القانوني ــس املعامل ــرف   . والرجــال نف ــة أن تع ــد اللجن وتري
فاقيـة،   مـن االت   ٤ مـن املـادة      ١العالقة بني هذا احلكم والفقـرة       

ى وتود أن تعرف أيضا بصفة خاصـة ألي منـهما األسـبقية علـ             
 للجنـــة، ٢٥ العامـــة رقـــم وباإلشـــارة إىل التوصـــية. األخـــرى

ت إذا كانــت هنــاك أيــة أنظمــة حــصص تــضمن مــشاركة ســأل
وهل ميكـن اسـتحداث نظـام       . امةاملرأة يف احلياة السياسية والع    

دة تتعلـق    هذا يف حالة عدم وجود تدابري تشريعية حمد        احلصص
 باملعاملة التفاضلية؟ 

قــال إنــه أشــار إىل   ): ليختنــشتاين (الــسيد فينــافيزر  - ٣٤
ــالزم        ــسياق ال ــوفري ال ــن أجــل ت ــصغري م ــشتاين ال حجــم ليختن
لــبعض املعلومــات املقدمــة يف التقــارير، ال لتقــدمي األعــذار عــن 

وهـــو متفـــق علـــى أن حجـــم . أي تقـــصري يف تنفيـــذ االتفاقيـــة
نطـوي   عـضويته يف االحتـاد األورويب، ي  وموقع بلده، فضال عن 

يت طرحتـها الـسيدة   وفيما يتعلق باألسئلة ال  . ريةعلى ميزات كث  
 ١ مـن الدسـتور والفقـرة        ٣١ املـادة    شيمونوفيتش، ال تتنـاقض   

ومـن  .  من االتفاقيـة وال تقـصي إحـدامها األخـرى          ٤من املادة   
املمكن استحداث أنظمـة حـصص بـدون تـشريع إضـايف، غـري              

 .  األنظمة غري موجودة يف الوقت الراهنأن مثل هذه
أشــار إىل أن التوصــية   ): ليختنــشتاين  (الــسيد ريــتري  - ٣٥

 تـصف سلـسلة مـن التـدابري االسـتثنائية املؤقتـة             ٢٣العامة رقـم    
الراميــة إىل زيــادة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة، 

 يف مثــل احلكــم املتعلــق باملــساعدة املاليــة وتــدريب املرشــحات 
وقد تبني أن هذه التـدابري فعالـة يف بلـدان أخـرى             . االنتخابات

. وميكـــن أن يكـــون هلـــا نفـــس التـــأثري املرجـــو يف ليختنـــشتاين
مـــساعدة  بعـــض املنظمــات غـــري احلكوميــة أن  رأت وبالفعــل  
 الدولــة يف هــذا الــصدد ســوف تكــون مفيــدة تقــدمها إضــافية 
 . للغاية
التأكـد  بدول ملزمة   ، ال ٢٣رقم  ووفقا للتوصية العامة     - ٣٦

ــة    ــدابري االســتثنائية املؤقت ــشكل واضــح  هتــدف مــن أن الت إىل ب
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ــادئ الدســتورية الــيت تــضمن     ــدأ املــساواة ومتتثــل للمب دعــم مب
سـنة  يف رأيـه، اعتبـار       ميكـن،  ،وعليـه . املساواة جلميع املواطنني  

 علمـا بأنـه مت      -مبادرة جاريـة    بالفعل   وهي   ،اإلرشاد الوظيفي 
 مــن بــني التــدابري -يع منفــصلة حــىت اليــوم تنفيــذ أربعــة مــشار

وعلى الرغم مـن أن األحـزاب الـسياسية يف          . االستثنائية املؤقتة 
ليختنشتاين ناقشت إمكانية استحداث أنظمة احلصص للنـساء    

صل علـــى الـــدعم حيـــ مل  اقتراحهـــايف عـــدة مناســـبات، إال أن
قيــام النــساء دون وليــست هنــاك عقبــات معينــة حتــول . الكـايف 
 أنفــسهن لالنتخابــات، وكــان لــدى كــل مــن النــساء   بترشــيح

والرجـــال، يف أحـــدث االنتخابـــات البلديـــة، فـــرص متـــساوية 
 . تقريبا النتخاهبم

رّحــب باســتعداد الدولــة الطــرف : الــسيد فلينتريمــان - ٣٧
على اللجوء إىل التعاون الدويل بـشأن املـسائل املتـصلة حبقـوق           

هو معرفـة إذا   ا الصدد،، يف هذ إن مما يثري اهتمامه   قال  و. املرأة
 حكومـــة  مـــن االتفاقيـــة، كمـــا تفـــسره٣ملـــادة اكـــان نطـــاق 
وبعبــارة أخــرى، هــل  .  يتجــاوز احلــدود الوطنيــة ،ليختنــشتاين

 احلكومـــة جهودهـــا يف ميـــدان التعـــاون الـــدويل بـــشأن  تعتـــرب
 ؟ ٣ ال يتجزأ من التزامها مبوجب املادة احقوق املرأة جزء

 مــن ٣املــادة  إنقــال ): ينليختنــشتا (يزرافالــسيد فينــ - ٣٨
وإن .  خـــارج احلـــدود الوطنيـــة، يف رأيـــه،قنطبـــال تاالتفاقيـــة 

التعاون الدويل يف جمـال حقـوق املـرأة يعكـس روح االتفاقيـة،              
ــة هــذه احلقــوق تقــع بــصورة    إال أن  املــسؤولية الرئيــسية حلماي

ــى حــدة     ــة عل ــاتق كــل دول ــى ع ــصعيد  . واضــحة عل ــى ال وعل
هـاتني  مـن   متكـني املـرأة     على  اين  الدويل، تركز جهود ليختنشت   

 الذي ال غىن    هاحقوقها املكرسة يف االتفاقية، ودور    : املسألتني
 . عنه يف عملية التنمية املستدامة

قالـت إن الـدول األطـراف       :  أبيـاه  –السيدة كـوكري     - ٣٩
يف االتفاقيــة تواجــه يف كــثري مــن األحيــان عقبــات عنــد تنفيــذ   

عــل هــذه  جتوكية املــتغرية  ألن األمنــاط الــسل ٥أحكــام املــادة  

وتـثين اللجنـة علـى اخلطـوات الـيت اختـذهتا            . املهمة صعبة للغاية  
، ولكنـــها ٥اللتزاماهتـــا مبوجــب املـــادة  كـــي متتثــل  احلكومــة ل 

وباإلشـارة بـصفة   . أعربت عن بعض القلق بـشأن النـهج املتبـع         
 ٢٩ املــذكور يف الــصفحة “عيــد األب”خاصــة إىل مــشروع 

لـث، تـساءلت عـن الـسبب الـذي مـن            من التقرير الـدوري الثا    
ــاهتم يف     ــاءهم ال أمه ــال آب ــزور األطف ــه ي ــأأجل ــهمام . كن عمل

ومن األمهية مبكان التخلص من القوالب اجلنـسانية مـن خـالل            
التوضــيح لألطفــال أن كــال مــن الرجــال والنــساء يــستطيعون    

وسـألت إذا كانـت   . القيـام بنـشاط مثمـر خـارج نطـاق املـرتل      
إليهـا يف التقريـر الـدوري الثالـث قـد            املشار   “غرف الفتيات ”

ــدابري مــن شــأهنا أن      ــة ت أنــشئت، وحــذرت مــن اســتحداث أي
 . تفصل أكثر بني اجلنسني

وقالــت إن اللجنــة ترحــب باعتمــاد الدولــة الطــرف       - ٤٠
ــيما       ــف ضــد املــرأة، ال س ــي إىل منــع العن ــدابري ترم قــانون الت

عـرف إذا  غري أهنـا تـود أن ت      . احلماية من العنف  اجلديد املتعلق ب  
كانت املهاجرات الاليت يعـشن يف ليختنـشتاين والـاليت يقـبعن            

احلمايــة املتاحــة علــى علـم ب منــازهلن، يف يف كـثري مــن األحيـان   
ــي  ــشريع احملل ــة محــالت   . هلــن يف الت ــاك أي هتــدف إىل وهــل هن

 . هبذه احلقوقتوعيتهن 
قالــت إنــه مت إنــشاء ): ليختنــشتاين (الــسيدة كوبيــك - ٤١

 لتحــدي فهــم الرجــال لــدورهم    “جــالصــور الر”مــشروع 
. داخل األسرة وإشراكهم يف املناقـشات حـول تكـافؤ الفـرص           

وحــىت هــذا اليــوم، مت تنفيــذ ثالثــة مــشاريع تتعلــق بعيــد األب، 
ويـتم بـذل اجلهـود لتقيـيم أثرهـا          . ويتوقع تنفيـذ مـشروع رابـع      

ــصول علـــى       ــني واحلـ ــتجواب اآلبـــاء واملعلمـ ــالل اسـ ــن خـ مـ
ــاهتم، و ــتانطباع ــذه كان ــا ناجحــة   ه ــشاريع يف رأيه ــد : امل فق

ــر مــن    ــاك يف الوقــت  .  أب٤٠٠شــارك فيهــا أكث وليــست هن
الـــراهن خطـــط لتوســـيع نطـــاق املـــشاريع لتـــشمل األمهـــات، 
ــسلطات     ــة إىل ال ــها ســوف تنقــل حتمــا اقتراحــات اللجن ولكن

ولألســف ليــست لــديها أيــة معلومــات إضــافية عــن  . املختــصة
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ل علـى إدراج مزيـد مـن        الفتيات ولكنها سـتعم   املعنية ب راكز  ملا
 . التفاصيل يف التقرير الدوري القادم

وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، تشري اإلحصاءات إىل         - ٤٢
أن املهاجرات يدركن تدابري احلماية، وخدمات الدعم املتاحـة         

ــضحايا ــصال اخلــاص      . لل ــب اإلعــالم واالت ــل فــاز مكت وبالفع
شروع الرامـي إىل     علـى املـ    ٢٠٠٠باملرأة جبـائزة املـساواة لعـام        

وقـد مت تـوفري     . التسهيل علـى املهـاجرات االنـدماج يف اجملتمـع         
صفوف يف اللغـة األملانيـة لألمهـات واألطفـال حبيـث تـستطيع              
املهــاجرات أن يــتغلنب علــى عزلتــهن مــن خــالل أخــذ أطفــاهلن 

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، تعتـــزم احلكومـــة  . إىل املالعـــب احملليـــة
ص على أنـه يـشترط علـى مجيـع          تعديل تشريع اهلجرة حبيث ين    

وهــذا احلكــم أساســي إذا  . املهــاجرين حــضور صــفوف اللغــة 
وا يطلعــكــان يريــد األفــراد الــذين يعيــشون يف ليختنــشتاين أن  

 . على املعلومات املتعلقة حبقوقهم
قالــــت إن اللجنــــة تلقــــت : الــــسيدة شــــيمونوفيتش - ٤٣

معلومـــات مـــن أربـــع منظمـــات غـــري حكوميـــة، إال أن هـــذه  
ــ ــثالثني    املنظمــ ــعة والــ ــدورة التاســ ــرة يف الــ ــري حاضــ . ات غــ

ت بعض املنظمات غـري     أشارو. واستفسرت عن أسباب غياهبا   
أن مــشاريع عيــد األب غــري فعالــة إال بــصورة     إىل احلكوميــة 

حيتـاج   فـال : جزئية ألهنـا ال تركـز بـصورة حمـددة علـى البنـات             
البــنني إىل أي تــشجيع إضــايف للــدخول يف املهــن الــيت يــشغلها  

ــ ــشبابتقلي ــة     . ديا ال ــد مت اختــاذ أي ــساءلت إذا كــان ق ــه ت وعلي
 الفتيـــات بإمكانيـــة متابعـــة مهـــن غـــري ةوعيـــتلتـــدابري إضـــافية 

ــة ــان و. تقليديـ ــرف  كـ ــة الطـ ــل الدولـ ــار  ممثـ ــد أشـ ــه قـ يف بيانـ
املواقــف عمليــة طويلــة األجــل يــتعني  تغــيري أن إىل االســتهاليل 

ضـع  حـذرت مـن و    لكنها  و. على املرأة نفسها أن تدفعها قدما     
العـبء علـى املـرأة، وأكـدت علـى مـسؤولية احلكومـة يف           هذا  

 . هذا الصدد

 لـدى الدولـة الطـرف       ت سـألت إذا كانـ     :السيدة تان  - ٤٤
ومبـا أن املـرأة     . لوالـدين مدفوعة ل أية خطط الستحداث إجازة     

هي اليت تأخـذ علـى األرجـح إجـازة الوالـدين ال الرجـل، فـال                 
اخلـسارة يف األجـر     أن تكـون هنـاك آليـة تعوضـها عـن            مـن   بد  

 . وتفويت الفرص املهنية
 غـري   قال إن املنظمـات   ): ليختنشتاين (السيد فينافيزر  - ٤٥

ــافزا   ــا حـ ــت تارخييـ ــة كانـ ــرأة يف   احلكوميـ ــوق املـ ــز حقـ  لتعزيـ
 قـــادرة علـــى املـــشاركة يف العمليــــات    املـــرأة و. ليختنـــشتاين 

 وذلك يف مجلة أمور من خـالل مكتـب          ،السياسية ذات الصلة  
 فإنه ال يعرف الـسبب الـذي مـن أجلـه            ، وعليه .صتكافؤ الفر 

فعلــى : مل حتـضر املنظمـات غـري احلكوميــة هـذه الـدورة للجنـة      
 .  طلبات متويل يف هذا الصدديحد علمه، مل تتلق احلكومة أ

ــد    - ٤٦ ــى أن ل ــه متفــق عل ــال إن ــا  وق ــة دورا هام ى احلكوم
ــام ب تلعبــه يف تــسهيل ــة إىل القي حبقــوق التوعيــة األنــشطة الرامي

ول إن املواقــف تــتغري بــبطء  غــري أنــه مــن الــصحيح القــ . ملــرأةا
ــذا      شــديد وإ ــدفع ه ــن ميكــن أن ي ــضل م ــسهم أف ــاس أنف ن الن

يتعلق بإجـازة الوالـدين، أشـار إىل أن فتـرة            وفيما. التغيري قدما 
ــر تكمــل      ــة أشــهر غــري املدفوعــة واملــشار إليهــا يف التقري الثالث

رجـال يـستفيدون    إجازة األمومة وأن عددا كـبريا نـسبيا مـن ال          
وعلـــى الـــرغم مـــن أن بعـــض األحـــزاب  . مـــن هـــذه الفرصـــة

 إجـازة الوالـدين مدفوعـة،       ه ينبغـي أن تكـون     السياسية ترى أنـ   
فإن احتماالت اعتماد مثـل هـذا الترتيـب يف املـستقبل املنظـور              

 . قليلة
قالــت إن مــشاريع  ): ليختنــشتاين (الــسيدة كوبيــك - ٤٧

فـق البنـات مـن خـالل        عيد األب كانت مفيدة ألهنـا وسـعت أ        
وباإلضــافة إىل . تــوفري معلومــات هلــن عــن املهــن غــري التقليديــة

ذلك، مت تنظيم حلقات عمل عن املهـن املتاحـة ال سـيما تلـك               
وباإلضــافة إىل ذلــك، يــستعرض  . املهــن املوجهــة إىل الفتيــات 

 املدفوعـة   الوالـدين الربملان يف الوقت الراهن التماسا عن إجازة        
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وُينتظر من الربملـان أن يقـدم   . أحزاب سياسيةاليت قدمتها عدة    
 . ٢٠٠٧سبتمرب /رأيه يف االلتماس يف أيلول

ما هو متوفر مـن     أكد أن   ): ليختنشتاين (السيد ريتري  - ٤٨
 الـشركات الـيت يعمـل فيهـا        ختـصّ الوالـدين   بيانات عن إجـازة     

ــر ٢٥٠ ــا أو أكث ــصغرية  .  موظف ــشاريع ال ــا امل ــشكل  ،أم ــيت ت  ال
ــة الطــرف جــزءا كــبريا مــن اهل   فتجــد ،يكــل االقتــصادي للدول

ترتــب علــى هــذه يال ملــا صــعوبة يف مــنح مثــل هــذه اإلجــازة،  
تتطلبـه اإلجـازة مـن ترتيبـات      آثـار ماليـة بقـدر مـا    األجازة من  

 . لتدارك غياب املوظفني الناجم عن ذلك
 وظفنياملــقالــت إن ): ليختنــشتاين (الــسيدة كوبيــك - ٤٩

ــ مــن أصــل اخلمــسة  ــة الثمانوظفني امل ــة ي ــذين يف إدارة الدول ال
 منـذ اسـتحداثها هـم مـن الرجـال        الوالديناستفادوا من إجازة    

 . ويف بعض احلاالت أخذوها على أساس غري متفرغ
  ٩ إىل ٧املواد 
ــسيدة زو  - ٥٠ ــسياكياوالـ ــشاركة  : كـ ــارت إىل أن مـ أشـ

 ازدادت  ٢٠٠٥ و   ١٩٩٥املرأة يف احلياة السياسية بني عـامي        
 وعلــى مــستوى البلــديات، إال أن هــذه  علــى مــستوى الربملــان

. املشاركة ما زالت قليلة، واخنفضت على املـستوى احلكـومي         
ــذي       ــق اهلــدف ال ــا لتحقي ــيت مت اختاذه ــدابري ال وســألت عــن الت
ــادة حــصة       ــل يف زي ــسني املتمث ــساواة بــني اجلن ــة امل ــه جلن حددت

وتود اللجنة أن تعرف عـدد      . ٢٠٠٧النساء يف انتخابات عام     
ــاليت  ــساء الـ ــل    النـ ــن أجـ ــة مـ ــدورات التدريبيـ ــتركن يف الـ  اشـ

ــائج الــيت مت حتقيقهــا    ــسياسية، والنت ــاة ال وهــل . إعــدادهن للحي
كانـــت املـــشاركة طوعيـــة بـــشكل حبـــت أو أن هنـــاك معـــايري 

 لالختيار؟ وهل سوف يتم االستمرار يف هذه الدورات؟ 
وقالــت إن اللجنــة تــود احلــصول علــى معلومــات عــن  - ٥١

لحــصص، وموقــف لن اعتمــاد نظــام أســباب النفــور الظــاهر مــ
احلكومة من مثل هذا النظام واحتمال جعله ملزما من الناحيـة           

وأعربت عن قلقهـا ألن مـدى مـشاركة         . القانونية يف املستقبل  

أنــه يتوقــف علـــى   بــدو  ي يف احليــاة العامــة والــسياسية    النــساء 
 هــن إدراجوالــشيء نفــسه ينطبــق علــى  ، الشخــصيةاهتمامــاهتن

 املـشار   “قـرار الثلـثني   ”املنشأ مـن أجـل تنفيـذ        يف جممع النساء    
، CEDAW/C/LIE/3(يف التقريــــــر الــــــدوري الثالــــــث  إليــــــه
ــة ســلبية    ). ٤٤ صــفحة ــساءلت إذا كانــت احلكوم وأخــريا، ت

أكثــر مــن الــالزم وتتقــاعس عــن مــسؤولياهتا املتمثلــة يف حتفيــز  
 . النساء وتشجيعهن على التقدم

بــدورها إىل دعــت :  زيــرداين-الــسيدة بيلميهــوب  - ٥٢
بذل مزيد مـن اجلهـود لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة                 

وتـــساءلت إذا كـــان قـــد مت النظـــر يف إمكانيـــة     . والـــسياسية
السماح للعدد الكبري نسبيا مـن األجانـب يف البلـد بالتـصويت             

ــسألة حــق املواطنــ      ــضا م ــارت أي ــة، وأث ــات البلدي ة يف االنتخاب
ــات  ــزوجني أو األجنبيـ ــاتلألجانـــب املتـ ــا  املتزوجـ ــن رعايـ  مـ

مــنح حــق التــصويت  فهــل ميكــن بــصفة خاصــة  . ليختنــشتاين
ــتور    ــة، مبوجــب الدس ــرأة األجنبي ــة   للم ــق بإمكاني ــا يتعل ؟ وفيم

 أيـة  وضـع نظـام للحـصص، أكـدت أن الدولـة الطـرف مل تبـدِ       
رمبـا  حتسني متثيل املرأة يف الربملـان        وأن   ،٤حتفظات على املادة    

ــام احلـــ  ــذايكمـــن يف اللجـــوء إىل نظـ ــاذ . صص هـ وينبغـــي اختـ
ــشؤون النــسائية ال ســيما فيمــا        ــوات لتوعيــة الــشباب بال خط
ــسانية يف الكتــــب     ــة اجلنــ ــة القوالــــب النمطيــ ــق مبكافحــ يتعلــ

ــذي يتخــذه  ظــاهر اليتاؤاملدرســية، نظــرا للموقــف غــري املــ     ال
 . الشباب من الذكور جتاه املرشحات

قـال إن اإلحــصاءات  ): ليختنـشتاين  (الـسيد فينـافيزر   - ٥٣
متثيــل املــرأة مــضللة بــسبب عــدد الــسكان الــصغري وعــدد  عــن 

املناصب الوزارية القليلة، وعلى كل حال، ال ميكـن اكتـشاف         
 من االتفاقيـة علـى      ١-٤وتنص املادة   . أفقيأو توقع أي تقدم     

إمكانيــة اختــاذ تــدابري اســتثنائية مؤقتــة، غــري أهنــا مل تفــرض أي  
نظـــام وء إىل إمكانيـــة اللجـــوكانـــت . التـــزام يف هـــذا الـــصدد

احلصص موضع مناقـشة لعـدة سـنوات، ولكـن املـسألة مل تلـق               
وقـد حققـت ليختنـشتاين مـساواة كاملـة          . دعما سياسيا كافيا  
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ذلـك  ميكـن أن يكـون      وبني اجلنسني يف الـسلك الدبلوماسـي،        
 . يف ميادين أخرىبه مبثابة مثل حيتذى 

وقــال إنــه قــد أحــاط علمــا مبــا قيــل عــن أن احلكومــة    - ٥٤
ــالزم يف   ســلبية ــن ال ــر م ــاملرأة، وكــذلك   جمــال  أكث ــهوض ب الن

ــشاركة يف    ــروف تــــسمح لألجانــــب باملــ ــاد ظــ ــاقتراح إجيــ بــ
ول على اجلنسية فهو أمـر متـاح         احلص إمكانية أما. االنتخابات
  علمـا بـأن الـسنة      ، سنة من اإلقامـة يف البلـد       ١٢ بعد   لألجانب

ــزواج  الواحــدة حتــسب  ــد ال ــنتني بع ــراح وإن .  س ــسماح اقت ال
نــب باملــشاركة يف االنتخابــات البلديــة يــستحق الــتفكري   لألجا

فيــه، غــري أنــه ينبغــي أن توضــع يف االعتبــار أن اجملــالس البلديــة 
تلعب دورا مهمـا يف اهليكـل الـسياسي الـوطين يف ليختنـشتاين              

وميكـن النظـر يف إمكانيـة    . يف بلـدان أخـرى  احلال  أكثر مما هو    
 .تعديل الدستور لتحقيق هذا الغرض

قالت إنه قد مت تنظيم     ): ليختنشتاين (سيدة كوبيك ال - ٥٥
دورات دراسية سياسية للنساء بالتعاون مـع منطقـة جمـاورة يف            

وقــد مت حــىت اآلن تنظــيم ثــالث دورات دراســية مــن  . النمــسا
هذا النوع، متكنت ليختنـشتاين مـن ترشـيح عـشر مـشاركات             

الـــدورات مـــن  امـــرأة اســـتفادت  ٢٧؛ وممـــا جمموعـــه  افيهـــ
 أو العمــل الــسياسيمنــهن نــساء  تــسع ارس اآلن متــالدراســية،

واملــشاركة يف هــذه . مناصــب انتخابيـة شغل  مرشــحات لـ كـنّ 
الـــدورات طوعيـــة؛ ويـــتم إرســـال دعـــوات إىل مجيـــع النـــساء  

 مجيـع النـساء األعـضاء       شطات اقتصاديا يف البلد، مبن فـيهن      النا
يف اللجــان الوطنيـــة والبلديـــة، ويـــتم اإلعـــالن عـــن الـــدورات  

ة يف الصحيفتني الـوطنيتني، اللـتني يـتم توزيعهمـا علـى            الدراسي
هـو أن   واملعيار الوحيد حلضور الدورات     . مجيع األسر املعيشية  

 املتقـدمات بطلـب   ، احلياة العامـة أو الـسياسية    يف ،تشارك اآلن 
والـــدورة .  أنـــه تنـــوي املـــشاركة فيهـــاحـــضور الـــدورات، أو

بعها دورة الدراســـية الرابعـــة جاريـــة يف الوقـــت الـــراهن وســـتت
ومت إجراء حتليل للنتـائج املمتـازة الـيت         . ٢٠٠٨خامسة يف عام    

مت حتقيقها، ويف ضوء ذلك سـيتم استكـشاف بعـض املواضـيع              
 .بصورة أكثر تعمقا يف الدورات املقبلة

وقد مت وضع قاعدة بيانات مـن أجـل تعزيـز مـشاركة              - ٥٦
ردود مـا ورد مـن   املرأة يف احلياة السياسية والعامة على أساس  

ان االستـشارية   ميـع اللجـ   وضـع قائمـة جل    على االستبيان الـذي     
ــددها مخــسو   ــا، وع ــة يف جمــاالت   وغريه ــة ختــدم احلكوم ن جلن

ويف ضوء املعلومات اليت مت احلصول عليهـا حـىت اآلن           . متنوعة
لوفــاء عــن ميــادين اهتمــام وجتــارب النــساء، يــتم بــذل جهــود ل

أو املنظمــات الطلبــات الــيت تقــدمت هبــا األحــزاب الــسياسية   ب
الـيت مت   وهـذه هـي إحـدى الطـرق         . النسائية لصاحل املرشـحات   

وال تعتمـد   .  لتشجيع النساء على ترشيح أنفـسهن      اللجوء إليها 
مـن اهتمـام    املـرأة يف الـسابق   مـا أبدتـه     اجلهود فقـط علـى      هذه  

ــل شــجعته  بترشــيح نفــسها  ــشطة اب ــصورة ن ، ال  علــى ذلــك  ب
، كـل أحنـاء البلـد     يف  سيما عن طريق محالت وضع الالصقات       

مشاريع التوظيف، الـيت كانـت جلنـة املـساواة بـني            عن طريق   و
 .  أول من استخدمهااجلنسني

قــال إن احتمــال جعــل  ): ليختنــشتاين (الــسيد ريــتري - ٥٧
األجانب يـصوتون يف االنتخابـات البلديـة موضـوع نـوقش يف             

أن حقيقــة مفادهــا الــسابق يف ليختنــشتاين، ال ســيما يف ضــوء  
لبلد الذين يعيـشون يف اخلـارج ال يتمتعـون مبثـل هـذه           مواطين ا 
وصحيح أنه ليس هناك عدد كبري مـن النـساء علـى            . اإلمكانية

 مـن   ا متزايد ارأس مؤسسات كبرية يف البلد، ولكن هناك عدد       
 . ن أعماهلن التجارية الصغرية اخلاصة هبنسسالنساء أ

قالــت مبــا أن اســتجابة  : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ٥٨
 أهـداف   ناخبني للمرشحات كانت سلبية، هل ميكن حتقيـق         ال
مـن خـالل قيـام الدولـة بـإجراء        بـشكل مالئـم      “قرار الثلـثني  ”

ــة مــسؤولة مبوجــب  ،مباشــربــشكل التعيينــات   ذلــك أن الدول
ال  و ؟الدستور عـن زيـادة مـشاركة النـساء يف احليـاة الـسياسية             

شرط أنـه ميكـن تفـسري الـ        ، إال علـى التـزام    ١-٤ املـادة    نطويت
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علــى أنــه دعــم هلــذا املفهــوم، ذلــك أنــه        ٧الــوارد يف املــادة  
علــى الــدول األطــراف أن تتخــذ مجيــع   مبوجــب هــذا الــشرط  

 .  يف هذا الصددالتدابري املالئمة
أعربــت عــن قلقهــا :  زيــرداين-الــسيدة بيلميهــوب  - ٥٩

ــضاة و      ــيني الق ــان يف تع ــه الربمل ــذي يلعب ــدور ال ــشأن ال ــشأن ب ب
وقالـت إهنـا تـود احلـصول        . حيز اجلنـساين  اخلطر الناجم عن الت   

 بطلبــات املرشــحني  علــى توضــيحات، ال ســيما فيمــا يتعلــق     
ــار ــة    . همواختي ــسياسية الثالث ــت األحــزاب ال وســألت إذا كان

تتلقــى دعمــا ماليــا مــن الدولــة وإذا كــان األمــر كــذلك، فإهنــا  
تقترح أن تكون هذه اإلعانات املالية خاضـعة للوفـاء بـشروط            

 . “قرار الثلثني”
 . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


