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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس للختنشتاين*
 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس للختنشــتاي ( )CEDAW/C/LIE/5يف جلســتا ا 1606
و ( 1607انظر  CEDAW/C/SR.1606و  ،)CEDAW/C/SR.1607املعقودتني يف  5متوز/يولاه .2018

ألف  -مقدمة
 - 2وتُعرب اللجنة ع تقديرها للدولة الطرف لتقدمي ا تقريرها الدوري اخلامس ،الذي أُعد اس ـ ــتجا ة
لقائمة املسائل واألسئلة قبل تقدمي التقرير ( .)CEDAW/C/LIE/QPR/5وتعرب أيضا ع تقديرها للدولة
الطرف لتقدمي ا تقرير املتا عة للتقرير الدوري السـ ــا ( .)CEDAW/C/LIE/CO/4/Add.1وترحب اللجنة
ردا على األســئلة اليت طرحت ا اللجنة
العرض الشــيوي الذي قدمه الوفد ،و اإليضــاحات اإلضــافاة املقدمة ّ
أثناء احلوار.
 - ٣وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلييادها وفدا توىل رئاس ـ ـ ـ ـ ــته الس ـ ـ ـ ـ ــير ،مدير مكتب الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ و
اخلارجاة يف إمارة لاختنش ــتاي  ،مارت فريك ،وض ــم ممثلني ع مكتب اهلجرة واجلوازات ،ومكتب التعلام،
والشــرطة الوطناة ،ومكتب اخلدمات االجتماعاة ،ومكتب الش ـ و اخلارجاة ،والبعثة الدائمة للاختنشــتاي
لدى مكتب األمم املتحدة ،واملنظمات الدولاة األخرى يف جناف.

باء  -الجوانب اإليجابية
 - ٤ترحــب اللجنــة ــالتقــد الــذي أحرزتــه الــدولــة الطرف ،منــذ النظر ،يف عــا  ،2011يف تقريرهــا
الدوري الرا ع ( ،)CEDAW/C/LIE/4يف اإلصـ ـ ـ حات التشـ ـ ـريعاة اليت اض ـ ــطلع هبا ،وال س ـ ــاما اعتماد
التشريعات التالاة:
القانو رقم  50٤لعا  ،2016الذي أنش ـ ـ ـ را طة حقوق اإلنسـ ـ ــا يف لاختنشـ ـ ــتاي ،
(أ)
مش ّك ذلك األساس القانوين للم سسة الوطناة حلقوق اإلنسا لدى الدولة الطرف؛

* اعتمدته اللجنة يف دورهتا السبعني ( 20-2متوز/يولاه .)2018
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(ب)
يف عا 2016؛

امل ـ ــادة  28٣م الق ـ ــانو اجلن ـ ــائ  ،اليت حتظر التمااز على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس نوع اجلنس،

(ج) القانو اجلديد املتعل اآل اء واألطيال ،الذي جيعل احلضانة املشرتكة قاعدة عامة عد
االنيصال أو الط ق ،شريطة أ تكو املصلحة اليضلى للطيل ،يف عا 2015؛
(د) التعدي ت اليت أدخل على قانو اللجوء ،واليت تدرج أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا ا خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتعل نوع
اجلنس للحصول على اللجوء ،يف عا 2012؛
(ه) التعدي ت اليت أدخل على قانو املراث ،واليت تزيد حص ـ ــة الزوجة/الزوج أو العش ـ ــر
املنزيل املسجل ،الباق على قاد احلااة ،م اإلرث القانوين ،م ثلث الرتكة إىل النصف ،يف عا 2012؛
(و) التع ــدي ت اليت أدخل ـ على الق ــانو ال ــذي حيكم اجلرائم اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ــة ،واليت ت ـ خ ــذ
املقاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة التلقائاة يف احلاالت اليت توجد فا ا هتديدات خطرة موج ة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األقارب ،أو مطاردة،
أو اغتصاب ،أو اعتداء جنس يف الع قات الزوجاة ويف املعاشرة ،والزواج القسري ،يف عا 2011؛
(ز) التعدي ت اليت أدخل على القانو اجلنائ واليت حتظر تشـ ـ ـ ــويه األعضـ ـ ـ ــاء التناسـ ـ ـ ــلاة
لإلناث ،يف عا .2011
 - 5وترحب اللجنة اجل ود اليت تبذهلا الدولة الطرف م أجل حتسـ ــني إطارها امل س ـ ـس ـ ـ والسـ ــااسـ ــايت
الذي ي دف إىل التعجال القضاء على التمااز ضد املرأة ،وتعزيز املساواة ني اجلنسني ،كاعتمادها ما يل :
(أ)
(ب)
يف عا 2017؛

اسرتاتاجاة التنياذ الوطناة املتعلقة هداف التنماة املستدامة ،يف عا 2018؛
املبادئ التوجا اة املنقحة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجل ود الراماة إىل مكافحة االجتار األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخا ،

(ج) الربنامج احلكوم لليرتة  2021-2017الذي يتضم أهدافا ملعاجلة القوالب النمطاة
اجلنساناة ،وتعزيز املساواة اليعلاة ني املرأة والرجل.
 - 6وترحب اللجنة قاا الدولة الطرف ،منذ النظر يف التقرير السـ ـ ـ ــا  ،التصـ ـ ـ ــدي على الصـ ـ ـ ــكو
الدولاة واإلقلاماة التالاة أو االنضما إلا ا:
الربوتوكول االختااري التياقاة حقوق الطيل ش ـ ـ ـ اع األطيال ،واس ـ ـ ــت ل األطيال
(أ)
يف الب اء ويف املواد اإل احاة ،يف عا  ،201٣والربوتوكول االختااري التياقاة حقوق الطيل املتعل إجراء
تقدمي الب غات ،يف عا 2017؛
(ب)
(ج)
يف عا .2016

اتياقاة جملس أورو ا ش مكافحة االجتار البشر ،يف عا .2016
اتياقاة جملس أورو ا شـ ـ محاية األطيال م االس ــت ل اجلنسـ ـ واالعتداء اجلنسـ ـ ،

أهداف التنمية المستدامة
 - 7ترحــب اللجنــة تقــدمي الــدعم الــدويل لتحقا أهــداف التنماــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،وتــدعو إىل اإلعمــال
القانوين واليعل (املوض ـ ـ ــوع ) للمس ـ ـ ــاواة ني اجلنس ـ ـ ــني ،وفقا ألحكا االتياقاة ،طوال عملاة تنياذ خطة
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التنماة املس ـ ـ ــتدامة لعا  .20٣0وتش ـ ـ ــر اللجنة إىل أمهاة اهلدف  ،5وأمهاة تعمام مراعاة مبادئ املس ـ ـ ــاواة
وعد التمااز يف مجاع األهداف السـ ـ ــبعة عشـ ـ ــر .وه حتث الدولة الطرف على االعرتاف املرأة وصـ ـ ــي ا
القوة الدافعة للتنماة املستدامة يف البلد ،واعتماد السااسات واالسرتاتاجاات ذات الصلة يف هذا الصدد.

جيم  -البرلمان
 - 8تؤكد اللجنة على دور السـ ـ ـ ـ ــل ة التشـ ـ ـ ـ ــريعية الحاسـ ـ ـ ـ ــم في كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية
(انظر البي ــان الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن اللجن ــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن عالقته ــا مع البرلم ــانيين ،ال ــذي اعتُم ــد في ال ــدورة
الخامس ــة واألربعين ،في عا  .)2010وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام ،تماش ــيا مع واليتها،
باتخاذ الخ وات الض ـ ــرورية فيما يتص ـ ــل بتنفيذ هذه المالحظات الختامية خالل الفترة الممتدة من
اآلن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل.

دال  -الشواغل الرئيسية والتوصيات
التحفظات
 - ٩يف حني حترت اللجنة الس ـ ـ ـ ــاادة القانوناة للدولة الطرف يف أ تقرر ّرية م يكو رئاس الدولة ،فإهنا
تشعر القل م أ استمرار استبعاد املرأة م وراثة العرش ي ثر على تنياذ االتياقاة ككل يف الدولة الطرف.
 - 10وإذ تكرر اللجنــة اإلعراع عن قلقهــا السـ ـ ـ ـ ـ ــاب ( ،CEDAW/C/LIE/CO/4الفقرة ،)1٣
فإنها تذكر الدولة ال رف ب نها تعتبر التحفظ على المادة  1من االتفاقية يتعارض واالتفاقية ،وهي
تدعو الدولة ال رف إلى إعادة النظر في تحفظها بقصد سحبه.
التعريف باالتفاقية والبروتوكول االختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة
 - 11ت حظ اللجنــة مع القل أ االتيــاقاــة ،رغم األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقاــة اليت تعطى للمعــاهــدات الــدولاــة ،اليت
صدق علا ا الدولة الطرف أو انضم إلا ا ،على القوانني الوطناة ،مل حيدث مطلقا أ احتُ ّج االتياقاة
ينم
أو أش ــر إلا ا يف إجراءات احملاكم خ ل اليرتة املش ــمولة التقرير .وتش ــعر اللجنة القل أل ذلك قد ّ
ع عد وجود معرفة كافاة االتياقاة لدى الســلك القضــائ والقانوين ،ولدى النســاء أنيس ـ  ،وال ســاما
األقلاات وامل اجرات وال جئات م النساء.
 - 12وتوص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنــة الــدولــة ال رف ب ـ ن تجعــل االتفــاقيــة معروفــة بمــا فيــه الكفــايــة ،وم بقــة
في ما يتعل بجميع القوانين وأحكام المحاكم والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات المتعلقة بالمس ـ ـ ــاواة بين الجنس ـ ـ ــين
والنهوض بالمرأة ،بوس ــائل تش ــمل تعميم االتفاقية والبروتوكول االختياري الملح بها تعميما واس ــعا
على عامة الناس والس ـ ـ ـ ـ ــل ات القض ـ ـ ـ ـ ــائية ،وموظفي إنفاذ القوانين ،والعاملين في المهن القانونية.
وفي هذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد ،توص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف ب ن تتخذ تدابير محددة وموجهة ،بالتعاون مع
المجتمع المدني ،لضمان الت بي الكامل لالتفاقية ،والبروتوكول االختياري ،والتوصيات العامة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
 - 1٣يف حني حتاط اللجنة علما ت كادات الوفد وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املرأة إىل العدالة مكيول متاما ،وأنه
ال توجد قاود جنساناة ،على وجه التحديد ،مبوجب القانو  .فإهنا تشعر القل إزاء التقارير اليت تياد
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هذه اإلمكاناة مقادة يف الواقع العمل  ،وال ســاما النســبة للنســاء ذوات اإلعاقة ،والنســاء ال يت ال تتوافر
لدي معرفة كافاة الل ة األملاناة ،كال جئات ،وطالبات اللجوء ،وامل اجرات .وت حظ اللجنة مع القل
اخنياض عدد الطلبات واملطالبات اليت قدم مبوجب قانو املس ـ ـ ـ ـ ــاواة ني اجلنس ـ ـ ـ ـ ــني لدى حمكمة العدل
خ ل اليرتة املشمولة التقرير.
 - 1٤وتوص ـ ـ ــي اللجنة ،تمش ـ ـ ــيا مع توص ـ ـ ــيتها العامة رقم  )2015( ٣٣المتعلقة بإمكانية لجوء
المرأة إلى القضاء ،ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور بالتش ـ ـ ـ ــريعات التي تحظر التمييز ض ـ ـ ـ ــد المرأة،
(أ)
وبس ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ــاف المتاحة للض ـ ـ ــحايا ،وتوفير بناء القدرات للجهاز القض ـ ـ ــائي ،وتقديم التدريب
للشرطة في مجال الت بي الصارم لهذه التشريعات؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي لدى النسـ ـ ـ ــاء والفتيات بحقوقهن ،وسـ ـ ـ ــبل
االنتصاف والخدمات المتاحة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
 - 15يسـاور اللجنة القل إزاء عد وجود سـااسـة أو اسـرتاتاجاة أو خطة عمل وطناة شـاملة للمسـاواة
ني اجلنسني تعاجل صورة من جاة األسباب اهلاكلاة الستمرار عد املساواة ني اجلنسني .وت حظ اللجنة
مع القل إعادة تنظام املسـ ولاات يف ما يتعل املســاواة ني اجلنســني يف اإلدارة العامة ،مبا يف ذلك حتويل
وحدة تكاف الير م وحدة حكوماة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة إىل وحدة تا عة ملكتب اخلدمات االجتماعاة ،وإدماج
جلنة املس ـ ــاواة ني اجلنس ـ ــني وديوا املظامل لألطيال والش ـ ــباب يف را طة حقوق اإلنس ـ ــا يف لاختنش ـ ــتاي ،
وهو ما أدى إىل تضــاا نطاق الوالية املتعلقة املســاواة ني اجلنســني ،واحلد م املســاءلة ،وتقلال الوضــو
يف اهلاكل اجلديد .وتشـ ـ ـ ــعر اللجنة القل أيضـ ـ ـ ــا إزاء املعلومات اليت قدم ا الوفد وه أ الدولة الطرف،
النظر إىل قلة املوارد املالاة ،ال متلك القدرة على زيادة تعزيز اآللاة الوطناة للن وض املرأة.
 - 16وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
اعتماد سـ ــياسـ ــة واسـ ــتراتيجية متكاملتين بش ـ ـ ن المسـ ــاواة بين الجنسـ ــين وتعميم
(أ)
مراعاتها ،بوس ــائل منها اس ــتخدام عمليات الميزنة الجنس ــانية ،مع آليات الرص ــد والمس ــاءلة الفعلية
في جميع الق اعات والمستويات الحكومية؛
(ب) تعزيز وحدة تكافؤ الفرص ،وكفالة تزويدها بالس ــل ات والمكانة والموارد البشـ ـرية
والمــاليــة الالزمــة للنهوض بحقوق المرأة بفعــاليــة ،وإجراء تقييم منتظم للتقــدم المحرز في تنفيــذ
السياسات والخ ط والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،وتقييم أثر تلك الجهود؛
(ج) كفالة تخصــ ــي الموارد المالية الكافية للتش ـ ـ ـ يل الفعال لآللية الوطنية للنهوض
بالمرأة ،ولتنفيذ االتفاقية ككل في الدولة ال رف.
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 - 17ترحب اللجنة اعتماد القانو املنشـ ـ ـ لرا طة حقوق اإلنس ـ ــا يف لاختنش ـ ــتاي يف عا ،2016
وما ت ذلك م إجراءات إلنشـ ـ ــاء الرا طة ،اليت تطمح إىل تكو م س ـ ـ ـسـ ـ ــة الدولة الطرف الوطناة املعناة
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قوق اإلنس ـ ــا  .غر أ اللجنة تش ـ ــعر القل أل الرا طة مل تقد طلبا العتمادها لدى التحالف العامل
للم سسات الوطناة حلقوق اإلنسا  ،ولاس هلا احل يف تقدمي شكاوى امس ا .ويساور اللجنة القل أيضا
أل املوارد البش ـ ـرية واملالاة املخص ـ ـصـ ــة لاس ـ ـ مضـ ــمونة إال لث ث سـ ــنوات فقط ،و عد ذلك قد تضـ ــطر
الرا طة إىل إجياد مصادر التمويل اخلاصة هبا.
 - 18وتوصــي اللجنة الدولة ال رف بتشــجيع راب ة حقوق اإلنســان في ليختنشــتاين على التقدم
ب لب للحصـ ــول على مركز اعتماد لدى التحالف العالمي للمؤس ـ ـسـ ــات الوطنية لحقوق اإلنسـ ــان،
وتمكينها من تقديم شكاوى باسمها ،وتخصي موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ومستدامة للراب ة
لكي يتس ــنى لها االضـ ـ ال بواليتها بفعالية ،وال س ــيما في ما يتعل بحقوق المرأة ،والمس ــاواة بين
الجنس ـ ـ ـ ــين ،وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان
(مبادئ باريس) .وتذ ّكر اللجنة الدولة ال رف ب ن عليها ،لكي تض ــمن اس ــتقالل المؤسـ ـس ــة الوطنية
لحقوق اإلنس ــان ،أن تكفل تخص ــي التمويل الكافي لتمكين المؤسـ ـس ــة من االضـ ـ ال بواليتها،
بصرف النظر عن مصادر التمويل األخرى.
تدابير خاصة مؤقتة
 - 1٩يف حني ترحب اللجنة املبادرات احلكوماة الراماة إىل تعزيز تكاف الير  ،مثل الدورة التدريباة
اليت نظم للنســاء يف جمال الســااســة ،واملناقشــات مع الربملاناني ،واملعرض املتعل مبوضــوع األفراد القدوة،
ال يزال يس ــاورها القل إزاء ما أ دته الدولة الطرف م ف م حمدود يف ما يتعل اختاذ تدا ر خاص ــة م قتة
يف نطاق معىن املادة  )1( ٤م االتياقاة .وع وة على ذلك ،ت س ـ ـ ـ ـ ـ ــف اللجنة أل معظم التدا ر نيذت
م دو النظر يف استدامت ا على املدى الطويل .وحىت لو كا نظا الدولة الطرف القائم على الدميقراطاة
املباش ــرة يس ــمح لألفراد طلب إجراء تص ــوي عا لتعديل التش ـ ـريعات الوطناة اث يتس ــىن ،على س ــبال
املثال ،األخذ نظا احلص ـ ـ ـ ـ ـ الدناا لتمثال املرأة يف احلااة السـ ـ ـ ـ ــااسـ ـ ـ ـ ــاة والعامة ،فإ اللجنة تذكر الدولة
الطرف ذلك ال يعيا ا م التزام ا على النطاق الدويل اعتماد تدا ر حمددة األهداف ،مبا يف ذلك
تدا ر خاص ــة م قتة متش ــاا مع التوص ــاة العامة رقم  )200٤( 25شـ ـ التدا ر اخلاص ــة امل قتة ،للتعجال
تحقا املساواة اليعلاة ني املرأة والرجل يف مجاع اجملاالت املشمولة االتياقاة.
 - 20وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
وض ـ ـ ـ ــع أهداف محددة زمنيا ،وتخص ـ ـ ـ ــي موارد كافية لتنفيذ التدابير الخاص ـ ـ ـ ــة
(أ)
المؤقتة مع حوافز محددة ،ب ية تحقي المس ـ ـ ـ ـ ــاواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجاالت
المش ـ ــمولة باالتفاقية ،والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيال ناقص ـ ــا أو محرومة ،كالحياة الس ـ ــياس ـ ــية
والعامة ،والتعليم ،والعمالة ،واض ـ ــعة في اعتبارها أن مصـ ـ ـ ل ”التدابير“ يش ـ ــمل طائفة واس ـ ــعة من
الصــكو التشــريعية والتنفيذية واإلدارية ،وغيرها من الصــكو والســياســات والممارســات التنظيمية،
كبرامج التوعية أو الدعم ،وتخص ـ ـ ـ ـ ــي و/أو إعادة تخص ـ ـ ـ ـ ــي الموارد ،والمعاملة التفض ـ ـ ـ ـ ــيلية،
والتوظيف والتعيين والترقية المحددة األهداف ،واألهداف الرقمية المحددة زمنيا ،ونظم الحص ؛
(ب) مواصــلة إذكاء الوعي لدى الســاســة ،ووســائط اإلعالم ،وعامة الجمهور ،بضــرورة
اتخاذ تدابير خاصـ ـ ـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء كانت مؤقتة أو دائمة ،من أجل تحقي المسـ ـ ـ ــاواة الفعلية بين المرأة
والرجل في جميع المجاالت المشمولة باالتفاقية.
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التصورات النم ية
 - 21ترحب اللجنة املبادرات العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف ،كاالحتيال ـ ـ ـ ـ ـ ”يو املستقبل الوطين“،
واملشروع املتعل مبوضوع األشخا القدوة ،للقضاء على املواقف النمطاة التماازية .وت حظ اللجنة أيضا
إدراج املسـ ــائل اجلنسـ ــاناة يف املناهج الدراسـ ــاة ،وهو ما يسـ ــاعد على توعاة املعلمني ش ـ ـ اسـ ــتخدا ل ة
ومواد تعلاماة شاملة للجنسني .وت حظ اللجنة مع القل أ القوالب النمطاة التماازية يف ما يتعل دوار
ومس ـ ـ ولاات املرأة والرجل يف األس ــرة واجملتمع ال تزال قائمة يف الدولة الطرف وأ النس ــاء واليتاات ما زل
خيرت اجملاالت التعلاماة وامل ناة التقلادية .و اإلض ــافة إىل ذلك ،ت س ــف اللجنة الس ــتمرار التحاز وخطاب
الكراهاة ض ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ــاء ال يت يواج أش ـ ـ ـ ــكاال متداخلة م التمااز ،على الرغم م التدا ر اليت اختذهتا
الدولة الطرف.
 - 22ينب ي للدولة ال رف أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على المواقف النم ية التمييزية
المتعلقة ب دوار ومس ــؤوليات المرأة والرجل في األس ــرة والمجتمع .وفي هذا الص ــدد ،تش ــير اللجنة
إلى توصيتها السابقة ( ،CEDAW/C/LIE/CO/4الفقرة ( 1٩أ) و (ع)) ب ن تواصل الدولة ال رف
تعزيز جهودها الرامية إلى وضع سياسة شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة ،تستهدف النساء
والرجال والفتيات والفتيان ،للت لب على المواقف النم ية إزاء أدوار المرأة والرجل ومس ـ ـ ــؤولياتهما
في األس ـ ـ ـ ــرة وفي المجتمع ،وال س ـ ـ ـ ــيما في المجاالت التي تعاني فيها المرأة من أس ـ ـ ـ ــوأ ص ـ ـ ـ ــنوف
الحرمان .وتوصـي اللجنة أيضـا ب ن تتخذ الدولة ال رف المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة خ اع
الكراهية ،مع التركيز بوجه خاص على النساء الالتي يواجهن أشكاال متداخلة من التمييز.
العنف الجنساني ضد المرأة
 - 2٣ت حظ اللجنة مع التقدير تعدي ت عا  2011اليت أدخل على القانو اجلنائ  ،ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاما
القانو الذي حيكم اجلرائم اجلنسـ ــاة ،والتوقاع على اتياقاة جملس أورو ا ش ـ ـ منع ومكافحة العنف ض ــد
املرأة والعنف املنزيل (اتياقاة اسطنبول) يف عا  .2016غر أهنا ت حظ قل ما يل :
(أ)

عد وجود قانو ش ممارسة العنف القائم على نوع اجلنس ضد املرأة يف الدولة الطرف؛

(ب) التقــارير اليت تياــد ـ التعــدي ت اليت أدخل ـ على القــانو اجلنــائ مل تنيــذ مبــا فاــه
الكياية ،سبب مجلة أمور من ا االرتياع امليرط يف معاار اإلثبات املطلوب م جانب اهلائات القضائاة؛
(ج)

عد وجود نظا مركزي جلمع الباانات ش العنف اجلنساين ضد املرأة.

(د) االخنياض يف عدد األوامر الص ــادرة اإل عاد واألوامر الص ــادرة ظر الدخول خ ل اليرتة
املشمولة التقرير ،وعد وجود اخنياض مقا ل لذلك يف حاالت العنف اجلنساين املرتكب ضد املرأة؛

6/13

(ه)

ممارسة اللجوء إىل مشورة الشرطة أو وساطت م يف حاالت العنف اجلنساين ضد املرأة؛

(و)
ضد املرأة.

للقض ــاة والش ــرطة ش ـ ـ العنف القائم على نوع اجلنس

عد وجود تدريب متخص ـ ـ
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 - 2٤وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
اعتماد قانون شــامل بش ـ ن العنف القائم على نو الجنس ضــد المرأة ،تمشــيا مع
(أ)
التوصية العامة رقم  )2017( ٣5بش ن العنف القائم على نو الجنس ضد المرأة ،التي تستكمل
التوصية العامة رقم  ،1٩واإلسرا في التصدي على اتفاقية اس نبول؛
(ب) كفالة التنفيذ الفعال للتش ـ ـ ـ ـ ــريعات الحالية المتعلقة بمكافحة العنف القائم على
نو الجنس ،واسـ ـ ـ ـ ــتعراض معيار اإلثبات الم لوع من القضـ ـ ـ ـ ــاة ،بهدف تنقي أي عتبات مفرطة،
باعتماد نهج أكثر مراعاة للضحايا؛
(ج) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات بش ن العنف القائم على نو الجنس ،مفصلة
حسب الجنس والسن والعالقة بين الضحية والجاني ،تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣5؛
(د) إجراء دراســة عن األســباع التي أدت إلى انخفاض عدد األوامر الصــادرة باإلبعاد
واألوامر الصادرة بحظر الدخول خالل الفترة المشمولة بالتقرير؛
(ه) حظر وساطة الشرطة أو مشورتها في حاالت العنف القائم على نو الجنس ضد
المرأة ،تمشيا مع التوصية العامة رقم  ،٣5واتفاقية اس نبول؛
(و) توفير أنش ة لبناء قدرات متخصصة للجهاز القضائي والشرطة وموظفي إنفاذ القانون
اآلخرين ،بش ن العنف القائم على نو الجنس ضد المرأة ،في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ،وعلى النحو المبين في التوصية العامة رقم  ،٣5وفي اتفاقية اس نبول.
االتجار بالنساء والفتيات واست اللهن في الب اء
 - 25ترحب اللجنة تنقاح قانو األجانب لان على ظروف مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة للعقو ة يف قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا االجتار
األشــخا  ،مبا يف ذلك النســاء واليتاات ،مما ي دي إىل عقو ات أشــد على اجلناة .وترحب اللجنة أيضــا
تعزيز التعاو اإلقلام يف مقاضــاة املتجري وجمرم اليضــاء اإللكرتوين .وترحب اللجنة أيضــا إنشــاء جلنة
للقطاع املايل لتتوىل الكشـ ــف ع التدفقات املالاة غر املشـ ــروعة املرتبطة االجتار األشـ ــخا واألشـ ــكال
املعاص ـ ــرة للرق .غر أهنا ما زال تش ـ ــعر القل إزاء قلة األنش ـ ــطة التوعوية يف الدولة الطرف يف ما يتصـ ــل
االجتار النساء واليتاات واست هل يف الب اء.
 - 26وتوصي اللجنة الدولة ال رف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة االتجار بالنساء والفتيات،
بزيادة التعاون اإلقليمي ،بما في ذلك مواءمة األحكام بالسجن .وتوصي أيضا ب ن تواصل الدولة ال رف
تعاونها على الص ــعد الدولية واإلقليمية والثنائية مع بلدان المنشـ ـ والعبور والمقص ــد ،بوسـ ـائل منها تبادل
المعلومات ،وتنس ـ ـ ــي اإلجراءات ،لمنع االتجار باألش ـ ـ ــخاص ،وتقديم مرتكبيه للعدالة .كذلك توص ـ ـ ــي
اللجنة الدولة ال رف ب ن تكثف الحمالت اإلعالمية بش ن ال ابع اإلجرامي لالتجار بالبشر ،وغير ذلك
من أنشـ ـ ة التوعية ،وأن توس ــع ن اق اهتمامها ليش ــمل أفراد الف ات الض ــعيفة الذين يش ــكلون الض ــحايا
المحتملين لالتجار باألشخاص ،من قبيل ملتمسي اللجوء واألطفال.
 - 27وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر اللجنــة ــالقل إزاء التقــارير اليت تياــد ــاخنيــاض عــدد التحقاقــات اجلنــائاــة ،وغاــاب
احملاكمات يف قضــايا اســت ل النســاء يف الب اء ،خ ل اليرتة املشــمولة التقرير .وت حظ اللجنة قل أل
جير النس ــاء ال يت ميارسـ ـ الب اء ،وهو أمر قد مينع م اإل غ عما يتعرضـ ـ له
القانو املتعل الب اء ّ
م است ل واعتداء جنساني م جانب القوادي والز ائ .
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 - 28وتوصي اللجنة الدولة ال رف بزيادة الجهود المبذولة لكشف حاالت است الل النساء في
الب اء ،والتحقي فيها ،ومقاضـ ـ ــاة مرتكبيها ،وبعدم تجريم النسـ ـ ــاء الالتي يمارسـ ـ ــن الب اء في جميع
السياقات ،وتقديم الدعم لهن وتنظيم برامج لخروجهن من هذه المهنة.
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
 - 2٩ترحب اللجنة املعلومات اليت قدمت ا الدولة الطرف تض ـ ـ ـ ـ ــاعف عدد النس ـ ـ ـ ـ ــاء اللوايت يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل
مناص ــب على مس ــتوى ص ــنع القرار يف اإلدارة العامة خ ل اليرتة املش ــمولة التقرير ،و تحقا التكاف ني
اجلنســني يف احلكومة والســلك الد لوماسـ  .غر أ اللجنة ال تزال تشــعر القل م حدوث اخنياض كبر
يف عدد النس ـ ـ ــاء الربملاناات عقب االنتخا ات التشـ ـ ـ ـريعاة األخرة ،وم اخنياض مس ـ ـ ــتوى متثال املرأة على
مسـ ــتوى البلديات .وتشـ ــعر اللجنة القل أيضـ ــا أل التدا ر املقرتحة لزيادة التمثال السـ ــااس ـ ـ للمرأة ه
تدا ر ذات طا ع طوع  ،وتتوقف على اســتعداد األحزاب الســااســاة على االضــط ع مبس ـ ولااهتا يف هذا
الصدد .وترحب اللجنة التزا األحزاب السااساة كيالة املساواة ني اجلنسني يف القوائم االنتخا اة.
 - ٣0وتوص ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف ب ن تعيد النظر في س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــاتها ،وأن تدخل في حوار مع
األحزاع السياسية والمجتمع المدني ،وأن تقوم بما يلي:
مواصــلة تقييم األســباع الكامنة وراء النق في تمثيل المرأة في البرلمان ،بما في ذلك
(أ)
في مناصـب صـنع القرار ،واتخاذ التدابير المناسـبة ،بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصـة مؤقتة ،من قبيل
خل حوافز مالية لألحزاع الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ألن تع ي األولوية للمرأة التي ترشـ ـ ـ ـ نفس ـ ـ ــها لالنتخابات،
وتوس ـ ــيع ن اق تلك التدابير لتشـ ـ ـمل االنتخابات المحلية التي س ـ ــتجرى في عام  ،201٩ب ية كفالة
التمثيل المتساوي للمرأة في القوائم االنتخابية على كل من المستويين البلدي والبرلماني؛
(ب) وضـ ـ ــع اسـ ـ ــتراتيجية شـ ـ ــاملة للموارد البشـ ـ ــرية في الخدمة المدنية من أجل إعداد
النساء وتدريبهن ،ووضع مؤشرات لتعزيز قيادة المرأة ،وزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار
في الحياة السياسية؛
(ج) كفالة المس ـ ـ ـ ـ ــاواة في تمثيل المرأة والرجل في التعيينات في مجالس اإلدارات،
ومجالس المؤسسات ،واللجان (بما في ذلك على مستوى البلديات) واألفرقة العاملة؛
(د)

جمع بيانات مصنفة بش ن تمثيل المرأة في جميع مجاالت الحياة السياسية والعامة.

التعليم
 - ٣1ت حظ اللجنــة مع التقــدير اإلجنــازات اليت حققت ــا الــدولــة الطرف يف ماــدا التعلام ،ويف تنياــذ
عدد م املشاريع اجلديرة الثناء يف هذا الصدد ،مثل خمترب التجارب اربمان ( .)pepperMINTغر أهنا
ت حظ مع القل عد إدماج املنظور اجلنس ـ ــاين يف جمال التعلام ص ـ ــية عامة .وتش ـ ــعر اللجنة القل وجه
خا إزاء ما يل :
عد وجود أحكا قانوناة إلزاماة تتناول حتديدا املس ـ ـ ــاواة يف متثال النس ـ ـ ــاء والرجال ني
(أ)
ط ب اجلامعات (ثلث الط ب نسـ ـ ــاء) ،واملوظيني ،فض ـ ـ ـ ع املسـ ـ ــاواة يف متثال امل اجري وغرهم م
اليئات الضعاية م السكا ؛
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(ب) وجود حااد جنسـ ـ ـ ــاين يف اجل ود املبذولة ل سـ ـ ـ ــتيادة إىل أقصـ ـ ـ ــى حد م االنتقال إىل
التعلام اإللزام إىل التعلام العايل ،وعد وجود معلومات ع أثر تلك اجل ود؛
(ج) عد وجود آلاة متاحة للط ب ،مب فا م النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واليتاات ،لإل غ ع تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلط
األقرا أو التحرش اجلنس .
 - ٣2وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
اعتماد أحكام قانونية ملزمة تحظر التمييز ضد النساء والفتيات والف ات السكانية
(أ)
الضعيفة األخرى في التعليم؛
(ب) اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة عدد النس ـ ـ ـ ـ ــاء في ص ـ ـ ـ ـ ــفوف ال الع واألس ـ ـ ـ ـ ــاتذة،
وكذلك النساء في أوساط المهاجرين والف ات السكانية الضعيفة األخرى ،في جامعة ليختنشتاين؛
(ج) تكثيف جهودها ،بالتعاون مع البلدان المجاورة ،من أجل جمع بيانات مصنفة حسب
نو الجنس عن االختيارات التعليمية لل الع الذين هم من ليختنشتاين ويدرسون في الخارج؛
(د) تنفيذ تدابير مراعية لالعتبارات الجنســانية لتوجيه الفتيات والفتيان نحو الخيارات
المهنية غير التقليدية ،وتعزيز التدريب المهني ،أو التخصـ ـ ـص ـ ــي أو التدريب على مباش ـ ــرة األعمال
الحرة للنسـ ـ ــاء والفتيات ،وتوفير التدريب المراعي لنو الجنس للمعلمين ،ودروس تعويضـ ـ ــية ومن
دراسية ،وغيرها من الحوافز الرامية إلى سد الفجوة التعليمية بين الفتيان والفتيات؛
(ه) إنش ـ ـ ــاء آلية لل الع ،بمن فيهم النس ـ ـ ــاء والفتيات ،لإلبالغ عن تس ـ ـ ــلط األقران
والتحرش الجنسي.
العمالة
 - ٣٣ت حظ اللجنة التدا ر اإلجيا اة اليت اختذهتا الدولة الطرف لســد اليجوة يف األجور ني اجلنســني.
إال أهنا ت حظ قل ما يل :
قرار الدولة الطرف أال تص ــبح عضـ ـوا يف منظمة العمل الدولاة ،أو عد التص ــدي على
(أ)
اتياقاة املس ـ ـ ـ ـ ــاواة يف األجور ،لعا ( 1٩51رقم  ،)100أو االتياقاة املتعلقة التمااز (يف العمالة وامل نة)،
لعا ( 1٩58رقم  ،)111أو اتياقاة العمال ذوي املس ـ ـ ـ ـ ـ ولاات العائلاة ،لعا ( 1٩81رقم  ،)156وهو
ما ميك أ يعرقل التحقا الكامل حل املرأة يف املساواة يف ظروف العمل؛
(ب) طء وترة اخنياض فجوة األجور ني اجلنسـ ـ ـ ــني خ ل اليرتة املشـ ـ ـ ــمولة التقرير ،وعد
فعالاة التدا ر املتخذة لسد تلك اليجوة.
(ج)

اليصل الرأس واألفق يف سوق العمل ،وترُّكز النساء يف الوظائف املنخيضة األجر؛

(د) زيادة متثال النسـ ــاء يف العمل القائم على الدوا اجلزئ سـ ــبب حصـ ــت
م العبء يف ما يتعل مبس ولاات تر اة األطيال ورعايت م.
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 - ٣٤وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
االنض ـ ــمام إلى منظمة العمل الدولية ،والتص ـ ــدي على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
(أ)
ذات األرقام  100و  111و  ،15٦وكفالة أن تكون قوانين العمل لديها متماشية وتلك االتفاقيات؛
(ب) العمل من أجل سد الفجوة في األجور بين الجنسين ،بوسائل تشمل اعتماد طرق
تحليلية لتصــنيف الوظائف وتقييمها على نحو محايد جنســانيا ،وإجراء اســتقصــاءات بش ـ ن األجور
بصفة منتظمة؛
(ج) معالجة الفصــ ــل المهني ،ب رق تشـ ـ ــمل اتخاذ تدابير للقضـ ـ ــاء على التمييز ض ـ ــد
المرأة في التوظيف والترقية؛
(د) تعزيز المس ــاواة في تقاس ــم المس ــؤوليات األس ــرية ومس ــؤوليات الرعاية بين المرأة
والرجل ،بت بي ترتيبات العمل المرنة ،وزيادة عدد مراف رعاية األطفال ،واستحداث تدابير مبتكرة
من أجل زيادة القبول االجتمـاعي لتولي الرجال رعاية أطفـالهم ،والختيـار المرأة العودة إلى العمل
بعد الوالدة؛
(ه) ض ـ ـ ــمان حد أدنى قدره  2٦أس ـ ـ ــبوعا من إجازة األمومة المدفوعة األجر ،وإجازة
إضافية مدفوعة األجر ال تقل عن أربعة أسابيع ي خذها أحد الوالدين الذي يتولى الرعاية؛
(و) اعتماد مبادئ توجيهية مهنية لتتبع األداء في ما يتعل بالمس ـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ــين
في الق اعات الرئيسية ،مع مؤشرات لرصد تنفيذها.
الصحة
 - ٣5ترحب اللجنة قاا الدولة الطرف تنقاح القانو اجلنائ املتعل عد جترمي اإلج اض .اد أهنا
مــا زالـ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ــالقل إزاء الظروف التقااــديــة اليت يعترب فا ــا اإلج ــاض قــانوناــا مبوجــب قــانو الــدولــة
الطرف ،وال ساما يف ما يتعل تجرمي اإلج اض يف حاالت تشوهات اجلنني .وتشعر اللجنة القل أيضا
إزاء اســتمرار حاالت احلمل املبكر ،وقلة فر احلصــول على املعلومات ع وســائل منع احلمل املتاحة يف
الــدولــة الطرف .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر اللجنــة ــالقل كــذلــك إزاء العملاــات اجلراحاــة اليت جترى لت ار نوع اجلنس،
واليت ال رجعة فا ا م الناحاة الطباة ،حلامل ص ـ ــيات اجلنس ـ ــني م لاختنش ـ ــتاي يف البلدا اجملاورة ،ناء
على طلب الدولة الطرف ،وإزاء االجتاه املتنام لدى الشا ات حنو إدما الكحول والتبغ والقنب.
 - ٣6ينب ي أن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
مواءمــة المواد  ٩٦إلى ( ٩٨أ) من القــانون الجنــائي ،من أجــل إبــاحــة اإلجهــاض
(أ)
سواء بالنسبة للمرأة الحامل التي تخضع لعملية اإلجهاض ،ولمقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون
بالعملية ،بما في ذلك في حاالت االغتصاع ،أو سفاح المحارم ،أو وجود خ ر على حياة الحامل
أو صحتها ،أو إصابة الجنين بعاهة شديدة ،وإل اء تجريمه في جميع الحاالت األخرى؛
(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى منع حاالت الحمل المبكر ،وكفالة أن يكون الحصول
على المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل متاحا بسهولة للشابات والفتيات؛
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(ج) القيام تحديدا بحظر العمليات الجراحية غير الرض ـ ـ ـ ـ ــائية التي تجرى على ثنائيي
الجنس من أجــل ت يير نو الجنس ،ووض ـ ـ ـ ـ ــع وتنفيــذ نهج قــائم على الحقوق في مجــال الرعــايــة
الصــحية لألطفال الثنائيي الجنس يشــترط موافقتهم المســتنيرة بشـ ن إجراء جراحة ال رجعة فيها من
الناحية ال بية لت يير نو الجنس؛
(د) جمع البيانات وتوفير المعلومات عن تعاطي الكحول والتبغ والقنب لدى النسـ ــاء
والفتيات في الدولة ال رف في تقريرها الدوري المقبل.
التمكين االقتصادي للمرأة واالستحقاقات االجتماعية
 - ٣7ترحب اللجنة إدخال ترتابات العمل املرنة ومراف الرعاية الن ارية اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للعاملني يف القطاع
اخلا  .غر أهنا تشـ ـ ــعر القل إذ مل يتخذ سـ ـ ــوى ضـ ـ ــعة تدا ر م هذا النوع يف القطاع العا  .وت حظ
اللجنة أ النس ـ ــاء املس ـ ــنات يش ـ ــكل أكثر م  ٩0يف املائة م املش ـ ــاركني يف رنامج ”عائدو “ ،الذي
ي دف إىل إعادة إدماج األش ـ ـ ــخا يف القوة العاملة .وتش ـ ـ ــعر اللجنة القل أيض ـ ـ ــا إزاء االفتقار إىل هنج
اسـ ـ ـ ـرتاتاج لتعزيز الظروف امل اتاة لألعمال احلرة يف أوس ـ ـ ــاط النس ـ ـ ــاء يف الدولة الطرف ،وإزاء عد كياية
فر التمويل املخص للمشاريع اليت تقودها نساء.
 - ٣8وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
الت ـ كــد من أن ترتيبــات العمــل المرنــة ،والعمــل لبعض الوقــت ،والعمــل عن بعــد،
(أ)
وغيرهـا من التـدابير ،متـاحـة للنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء والرجـال العـاملين في جميع الق ـاعـات ،من أجـل الحـد من
التفرقة في ما يتعل بالعمل واالستحقاقات؛
(ب) إجراء دراسـ ـ ــة لتقييم أثر العمل لبعض الوقت لدى النسـ ـ ــاء على حصـ ـ ــولهن على
االستحقاقات االجتماعية ،وال سيما المعاشات التقاعدية؛
(ج) تقديم برامج وحوافز اقتص ـ ــادية لتوس ـ ــيع ن اق الفرص االقتص ـ ــادية للمرأة ،وتش ـ ــجيع
األعمال التجارية التي تقودها المرأة ،ب رق تشـ ـ ـ ـ ــمل تنظيم الق ا الخاص على نحو أوث  ،وتقديم من
لتيســير األعمال التجارية ،ومخ ات االحتضــان ،وخدمات اإلدماج المالي ،وبرامج الحفز ،وغير ذلك
من مبادرات تنظيم المشاريع الرامية إلى توسيع ن اق الفرص االقتصادية المتاحة للنساء والفتيات.
الف ات المحرومة من النساء
 - ٣٩يساور اللجنة قل إزاء التقارير اليت تياد وجود متااز ضد اليئات احملرومة أو امل مشة م النساء
ال يت يواج أش ـ ـ ــكاال متداخلة م التمااز ،مثل النس ـ ـ ــاء امل اجرات ،والنس ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة .وت حظ
اللجنة قل عد وجود اانات مصنية ش حالة هذه اليئات م النساء يف مجاع جماالت احلااة.
 - ٤0وتوص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف ب ن تجمع بيانات عن النس ـ ـ ـ ـ ــاء الالتي يواجهن أش ـ ـ ـ ـ ــكاال
متداخلة من التمييز ،وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ،معلومات عن حالة النسـ ـ ـ ــاء المهاجرات
والنسـ ــاء ذوات اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة السـ ــياسـ ــية ،والحياة العامة واالقتصـ ــادية .وتكرر
اللجنة التوص ـ ـ ـ ـ ــية الواردة في الفقرة ( ٣٤أ) من هذه المالحظات الختامية ب ن تعيد الدولة ال رف
النظر في قرارها عدم االنضــمام إلى عضــوية منظمة العمل الدولية ،أو التصــدي على اتفاقية العمال
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المنزليين ،لعــا ( 2011رقم  )1٨٩أو تكفــل ،على األقــل ،أن تس ـ ـ ـ ـ ــتوفي معــايير العمــل لــديهــا
الشروط الدنيا الواردة في االتفاقية.
الزواج والعالقات األسرية
 - ٤1ترحب اللجنة إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قانو املراث الذي أجري يف عا  .2012اد أهنا ت حظ مع القل
أنه ،على الرغم م توصــات ا الســا قة ( ،CEDAW/C/LIE/CO/4اليقرة ( ٤٣أ)) ،مل ُجتر أي دراســة ع
اآلثار االقتص ـ ــادية للط ق على ك الزوجني .وترحب اللجنة تنقاح قانو احلض ـ ــانة يف عا  ،2015مع
وضع مصلحة الطيل اليضلى قبل كل االعتبارات األخرى .إال أهنا ما زال تشعر القل إزاء التقارير اليت
تياد األولوية تعطى ،يف عض األحاا  ،للبحث ع ترتابات حض ـ ــانة متوازنة على حس ـ ــاب املص ـ ــاح
اليض ـ ــلى للطيل ،وأ هذه املمارس ـ ــة قد ت ض النظر ع مس ـ ـ ـ لة العنف املنزيل .وترحب اللجنة إصـ ـ ـ
القانو املنظم ألمساء الش ـ ـ ـ ــركاء املس ـ ـ ـ ــجلني ،ولكن ا ت س ـ ـ ـ ــف لعد وجود تقاام لقانو عا  2011الذي
يعرتف املعاشــرة ني ش ـريكني م نيس اجلنس ،وفعالاته يف حتقا املســاواة يف معاملة الش ـراكات املســجلة
وحاالت الزواج التقلادي يف واقع املمارسة.
 - ٤2وتوصي اللجنة ب ن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
إجراء دراس ــة عن اآلثار االقتص ــادية لل الق على الزوجين كليهما ،وفقا للتوص ــية
(أ)
العامة رقم  )201٣( 2٩بش ن النتائج االقتصادية للزواج والعالقات األسرية وفسخها؛
(ب) تحليل آثار القانون الذي يعترف بالمعاش ـ ـ ـ ـ ــرة بين ش ـ ـ ـ ـ ــريكين من نفس الجنس،
لتحديد ما إذا كانت المسـ ـ ـ ـ ــاواة في المعاملة بين الشـ ـ ـ ـ ــراكات المسـ ـ ـ ـ ــجلة والزواج قد تحققت في
الممارسة العملية؛
(ج) كفالة أن ت خذ المحاكم وس ـ ـ ـ ـ ــل ات الدولة ال رف بعين االعتبار العنف المنزلي
عند اتخاذها قرارات بش ن حضانة األطفال.
إعالن ومنهاج عمل بيجين
 - ٤٣تدعو اللجنة الدولة ال رف إلى االس ـ ــتعانة بإعالن ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية
إلى تنفيذ أحكام االتفاقية.
التعميم
 - ٤٤ت لــب اللجنــة إلى الــدولــة ال رف أن تكفــل تعميم هــذه المالحظــات الختــاميــة في الوقـت
المناسب ،بالل ة الرسمية للدولة ال رف ،على المؤسسات المختصة في الدولة على األصعدة كافة
(وطنيا وإقليميا ومحليا) ،وال س ـ ـ ــيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقض ـ ـ ــاء ،وذلك من أجل
تيسير تنفيذها بالكامل.
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التصدي على المعاهدات األخرى
 - ٤5تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة ال ــرف إلى الصكو الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة
بحقوق اإلنســان( ،)1من ش ـ نه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق اإلنســان والحريات األســاســية في جميع
جوانب حياتها .ولذلك ،فإن اللجنة تشــ ـ ـ ــجع الدولة ال رف على التص ـ ـ ـ ــدي على االتفاقية الدولية
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم ،واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشــخاص
من االختفاء القسري ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي لم تصب طرفا فيها بع ُد.
متابعة المالحظات الختامية
 - ٤6ت لـب اللجنـة إلى الـدولـة ال رف أن تقـدم ،في غض ـ ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ـ ــنتين ،معلومـات خ يـة عن
الخ وات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات ( 1٦أ) و ( 2٤أ) و ( ٣٦أ) أعاله.
إعداد التقرير المقبل
 - ٤7ت لب اللجنة إلى الدولة ال رف أن تقدم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه .2022
وينب ي تقديم التقرير في الوقت المحدد ،وينب ي أن ي ي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
 - ٤8وت لب اللجنة إلى الدولة ال رف اتبا المبادئ التوجيهية المنس ـ ـ ــقة المتعلقة بتقديم التقارير
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة
موحدة ووثائ خاصة بمعاهدات بعينها (انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول).
أساسية ّ

__________
( )1الع د الدويل اخلا احلقوق االقتصادية واالجتماعاة والثقافاة؛ والع د الدويل اخلا احلقوق املدناة والسااساة؛ واالتياقاة
الدولاة للقضاء على التمااز العنصري كافة أشكاله؛ واتياقاة القضاء على مجاع أشكال التمااز ضد املرأة؛ واتياقاة مناهضة
التعذيب وغره م ض ـ ــروب املعام لة أو العقو ة القاس ـ ــاة أو ال إنس ـ ــاناة أو امل انة؛ واتياقاة حقوق الطيل؛ واالتياقاة الدولاة
حلماية حقوق مجاع العمال امل اجري وأفراد أسـ ـ ـ ـ ــرهم؛ واالتياقاة الدولاة حلماية مجاع األش ـ ـ ــخا م االختياء القس ـ ـ ــري؛
واتياقاة حقوق األشخا ذوي اإلعاقة.
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