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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز
      ضد املرأة

 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  التقرير الدوري الرابع املقدم من الدول األطراف    

  
  *نشتاينليخت    

 
  

  .يصدر هذا التقرير بدون حترير رمسي  *  
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  ١٨املقدم مبوجب املادة 
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  ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخة 
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أغــسطس / آب١١ُيقــدم هــذا التقريــر، الــذي اعتمدتــه حكومــة إمــارة ليختنــشتاين يف    
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة املؤرخـة                   ١٨، مبوجب املادة    ٢٠٠٩

لرابـع املقـدم مـن ليختنـشتاين،     وهذا هـو التقريـر الـدوري ا   . ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول ١٨
  .٢٠٠٩مايو / إىل أيار٢٠٠٦يوليه /ويغطي الفترة من متوز

وقد قام بتجميع هذا التقرير مكتب تكافؤ الفرص ومكتب الشؤون اخلارجيـة اسـتنادا                
ــع املكاتــب          إىل املعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة الوطنيــة واملنظمــات املتخصــصة وبالتعــاون م

وقد أُعطيت املنظمات غري احلكومية ذات الصلة الفرصة للتعليـق          . ددةاملسؤولة عن مواضيع حم   
  .على هذا التقرير

وتعزيـز  ايـة   محويتضمن اجلزء األول من التقرير معلومات عامة عـن ليختنـشتاين وعـن                
ــواردة يف الوثيقــة     . حقــوق اإلنــسان فيهــا  ــة ال ــادئ التوجيهي ــا للمب ــاين وفق ــع اجلــزء الث ومت جتمي

HRI/GEN/2/Rev.5  وهــو يــشمل التــدابري التــشريعية واإلداريــة ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٩املؤرخــة 
وغري ذلك من التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية والـيت اعُتمـدت وُنفـذت خـالل الفتـرة املـشمولة                   

ويشري هـذا التقريـر إىل التعليقـات الـيت أبـدهتا اللجنـة والتوصـيات الـيت قدمتـها بـشأن                      . بالتقرير
ــدوري  ــرين ال ــستيها     التقري ــة يف جل ــذين نظــرت فيهمــا اللجن ــشتاين، الل ــاين والثالــث لليختن ني الث

  .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦ املعقودتني يف ٧٩٨و  ٧٩٧
  

  حكومة إمارة ليختنشتاين    
  

  معلومات عن البلد -اجلزء األول 
   لليختنشتايناستعراض عام  -أوال   

  اهلياكل السياسية واالجتماعية  -  ١  
ــارة ليخت     ــيم إمـ ــع إقلـ ــساحتها      يقـ ــة مـ ــشمل رقعـ ــسا ويـ ــسرا والنمـ ــني سويـ ــشتاين بـ نـ
 بلدية ريفية، يصل تعـداد أكـرب اثنـتني منـها        ١١وتتألف ليختنشتاين من    . كيلومترا مربعا  ١٦٠
 دسـتورية   وراثيـة وإمارة ليختنشتاين عبارة عن دولة ملكيـة        .  شخص ٥ ٠٠٠يربو على    إىل ما 

ــسي      ــسلطة ال ــاط ال ــايب وُتن ــى أســاس دميقراطــي ني ــوم عل ــائي ادية يف النظــام تق ــارة  الثن ــة إم لدول
وهنـاك تـوازن بـني الوضـع القـوي نـسبيا لألمـري              . ليختنشتاين بكل من األمري احلاكم والـشعب      

مـن املـواطنني     ١ ٠٠٠وحيـق لــ     . احلاكم واحلقوق الدميقراطية املباشـرة البعيـدة املـدى للـشعب          
 توقيـع أو صـدور      ١ ٥٠٠علـى   ويلزم احلـصول    . البلديات تقدمي مبادرة تشريعية    لثالث من  أو
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مبـادرات   األعـداد الـدنيا لتقـدمي     نفـس    لزموت. من أربع بلديات لتقدمي مبادرة دستورية      قرارات
وجيـب  . إجراء استفتاء على القرارات التشريعية أو الدستورية الـيت يتخـذها الربملـان            ة إىل   دعولل

  .ار من الربملان يوما من صدور القر٣٠توجيه الدعوة إلجراء أي استفتاء يف غضون 
ودون املـساس بـشرط ضـرورة مـشاركة احلكومـة،           . واألمري احلاكم هو رئيس الدولـة       

ويعـني  . اليت تتحمل املسؤولية، ميثل األمري احلاكم الدولة يف مجيع عالقاهتا مع البلـدان األجنبيـة              
 مبـسؤولية  كمـا يـضطلع األمـري احلـاكم     . األمري احلاكم أعضاء احلكومة بناء على اقتراح الربملان       

جيـوز لألمـري   و. تعيني القـضاة، بعـد أن ينتخبـهم الربملـان بنـاء علـى توصـية هيئـة اختيـار خاصـة                  
كما ميكن لألمري احلـاكم أن يـسحب الثقـة       .  حيثما توجد مربرات قوية    احلاكم أن حيل الربملان   

يم يف  كما يتمتع األمري احلاكم بسلطة إصـدار مراسـ        . إلقالتهامن احلكومة وأن يتخذ إجراءات      
. حاالت الطوارئ، وحيـق لـه إصـدار عفـو يف األحكـام وختفيفهـا، ووقـف التحقيقـات اجلنائيـة                    

. اعتماده من األمري احلاكم والتصديق عليها من قبل رئـيس الـوزراء           أي قانون   وُيشترط لصحة   
 عـضوا يـتم انتخـاهبم       ٢٥مـن   ) Landtag(“ النتـاك ”ويتألف برملـان ليختنـشتاين الـذي ُيـسمى          

وتتمثــل أهــم .  العــام املباشــر والــسري كــل أربــع ســنوات وفقــا ملبــدأ التمثيــل النــسيب بــاالقتراع
ــة،        ــى املعاهــدات الدولي ــة عل ــشريعية، واملوافق ــة الت ــشاركة يف العملي ــان يف امل ــسؤوليات الربمل م
واملوافقة على ميزانية الدولة، وانتخاب القضاة بناء على توصية هيئة االختيـار، ومراقبـة اإلدارة       

ويقــوم الربملــان بانتخــاب احلكومــة وترشــيح أعــضائها لكــي يقــوم األمــري احلــاكم         . ةالوطنيــ
وتتـألف  . كما جيوز للربملان أن يتخذ إجراءات إلقالة احلكومة إذا فقدت ثقة الربملـان    . بتعيينهم

 مكتبــا، ٣٠احلكومــة مــن مخــسة وزراء وهــي اهليئــة التنفيذيــة العليــا، حيــث تــشرف علــى حنــو  
وهنـاك حنـو   . ت الدبلوماسية باخلـارج، وخمتلـف الوحـدات اإلداريـة األخـرى         والعديد من البعثا  

وتتمتـع احلكومـة   .  جلنة وجملـس استـشاري تتمثـل مهامهـا يف دعـم أنـشطة اإلدارة الوطنيـة             ٥٠
ومـع ذلـك، فإنـه ال جيـوز         . قواعـد بصالحية إصدار مراسيم، ولذلك تعترب أيـضا هيئـة لوضـع ال           

  . واملعاهدات الدوليةإصدار املراسيم إال وفقا للقانون
ويقـوم النـاخبون يف كـل بلديـة         . ويؤدي استقالل البلديات دورا مهما يف ليختنـشتاين         

أصـول  وتقوم الـسلطات البلديـة بتـصريف شـؤوهنا وإدارة           . بانتخاب جملس بلدي يرأسه عمدة    
لبلديـة  وحيق للمواطنني الدعوة إىل إجراء استفتاء ضد ما تتخـذه الـسلطات ا      . البلدية باستقاللية 

 من الدستور، حيق ألي بلديـة أن تنـسحب مـن احتـاد الدولـة عـن               ٤ووفقا للمادة   . من قرارات 
  .طريق تصويت شعيب ووفقا للقواعد اليت ينص عليها القانون أو مبوجب معاهدة دولية

يف ( نــــسمة ٣٥ ٣٥٦، كــــان تعــــداد ســــكان ليختنــــشتاين ٢٠٠٧ويف هنايــــة عــــام   
ــة صــغرية   ، و)٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ٣١ ويــشكل . هــو مــا يعــادل عــدد ســكان مدين

 يف املائــة منــهم مــن بلــدان املنطقــة االقتــصادية ٤٩ يف املائــة مــن الــسكان، ٣٤األجانــب نــسبة 
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))  يف املائـة لكـل منـهما   ١٠(، وأملانيـا وإيطاليـا   ) يف املائـة ١٧(أساسا من النمـسا     ()١(األوروبية
.  يف املائـة   ٢١ن من البلدان األخرى حنـو       ويشكل السكا ).  يف املائة  ٣٠(وكذلك من سويسرا    

، كانـت نـسبة   ٢٠٠٧ويف هنايـة عـام   .  دولـة ممثلـة يف ليختنـشتاين   ٩٠وإمجاال، هناك أكثر مـن   
.  سـنة ٦٥ يف املائـة أكـرب مـن         ١٢ سنة ونـسبة     ١٨ يف املائة من السكان تقل أعمارهم عن         ٢٠

وكـان متوسـط   . ني املاضـية وقد زاد متوسط العمـر املتوقـع بـاطراد علـى مـدى الـسنوات الـثالث                
ووفقـا  .  سـنة بقليـل   ٧٠ وللرجل أعلى مـن      ٢٠٠٧يف عام    سنة تقريبا    ٨٠العمر املتوقع للمرأة    

 يف  ٧٨,٤: ، كانت االنتماءات الدينية على النحـو التـايل        ٢٠٠٠ألحدث تعداد أُجري يف عام      
الربوتــستانت،  يف املائــة مـن طائفــة  ٨,٣املائـة مــن الـسكان مــن طائفـة الكاثوليــك الرومـان، و     

ووفقـا  .  يف املائة مـن الـسكان أي انتمـاء ديـين           ٤ومل حتدد نسبة    .  يف املائة من املسلمني    ٤,٨ و
وعمومـا، فـإن اللهجـة      . لدستور ليختنشتاين، فإن اللغة األملانية هـي لغـة الدولـة واللغـة الرمسيـة              

ــي     ــة املـــستخدمة يف ليختنـــشتاين هـ ــستخدمة يف جنـــو   الالدارجـ  ب أملانيـــالهجـــة األملانيـــة املـ
)Alemannic(.  
  

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -  ٢  
وتـشمل هـذه احلقـوق      . يكرس دستور إمارة ليختنشتاين العديد من احلقوق األساسـية          

احلــق يف احليــاة، وحظــر عقوبــة اإلعــدام، واحتــرام ومحايــة الكرامــة اإلنــسانية، وحظــر املعاملــة   
ــة الشخــ   ــة، واحلري ــسانية أو املهين ــة الالإن ــة   والعقوب ــرأة والرجــل، وحرم صية، واملــساواة بــني امل

البيت، ومحاية املراسالت والوثائق اخلاصـة، واحلـق يف التعلـيم، واحلـق يف التقاضـي أمـام قـاض                    
عادي، وحرمة املمتلكات اخلاصة، وحرية التجارة والتبادل التجاري، وحرية الدين والـضمري،            

ية تكـوين اجلمعيـات وحريـة االجتمـاع،         واحلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة، واحلق يف حر        
مجيـع  أن  كمـا يـنص الدسـتور علـى         . واحلق يف تقدمي االلتماسات، واحلـق يف تقـدمي الـشكاوى          

أمـام القـانون وعلـى أن حقـوق األجانـب حتكمهـا املعاهـدات، ويف حالـة عـدم                    سواء  املواطنني  
  .وجود معاهدات سارية من هذا القبيل، ُيطبق مبدأ املعاملة باملثل

وال يتــضمن النظــام القــانوين لليختنــشتاين أي أحكــام صــرحية حتــدد مرتبــة املعاهــدات     
مرتبـة الدسـتور   قد تكون للمعاهـدات الدوليـة،   من الناحية العملية،    ف. الدولية يف القانون احمللي   

، يـنص  ٢٠٠٣بيـد أنـه منـذ التعـديل الدسـتوري الـذي أُجـري يف عـام           . موأو التشريع أو املرس   
ملعاهـدات الدوليــة، ومـن مث فــإن   أن تــستعرض المحكمــة الدسـتورية  لوز نــه جيـ أالدسـتور علـى   

ويف الوقت ذاته، فـإن قـانون احملكمـة الدسـتورية يـنص      . مرتبتها الرمسية تقل عن مرتبة الدستور 
__________ 

 من الدول األعضاء    ٣األعضاء يف االحتاد األورويب و       دولة من الدول     ٢٧تضم املنطقة االقتصادية األوروبية       )١(  
  ).أيسلندا وليختنشتاين والنرويج(يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة 
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 املـساواة  معلى تأكيد احلقوق الفردية العديدة املنـصوص عليهـا يف املعاهـدات الدوليـة علـى قـد       
 عن طريق شكوى دستورية، وبذلك ميـنح تلـك املعاهـدات نفـس مرتبـة               مع احلقوق الدستورية  

ويـسري ذلـك صـراحة علـى املعاهـدة األوروبيـة حلمايـة حقـوق                . الدستور من الناحيـة العمليـة     
 ،اإلنــسان، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، واتفاقيــات مناهــضة التعــذيب 

ة التمييز العنـصري؛ وضـمنيا، ينطبـق هـذا أيـضا علـى          والقضاء على التمييز ضد املرأة، ومناهض     
وبـصفة عامـة، فـإن      . احلريات األساسية املنصوص عليها يف اتفاق املنطقة االقتصادية األوروبيـة         

ووفقـــا للفقـــه القـــانوين للمحكمـــة . مرتبـــة أي مبـــدأ قـــانوين دويل تتحـــدد حبـــسب مـــضمونه 
 الربملـان تتمتـع دائمـا علـى األقـل مبرتبـة             الدستورية، فإن املعاهـدات الدوليـة الـيت ُيـصّدق عليهـا           

ويصبح أي اتفاق مصدق عليه جزءا مـن القـانون الـوطين يف             . التشريع يف النظام القانوين احمللي    
كما يصبح االتفاق ساريا علـى الفـور، طاملـا كانـت أحكامـه حمـددة        . تاريخ دخوله حيز النفاذ   

  .حتديدا كافيا
وُتمـارس الواليـة    . مدنية وجنائية وإدارية ودستورية   وتنقسم الوالية القضائية إىل والية        

املدنية وجزء من الوالية اجلنائية يف املرحلة االبتدائيـة مـن قبـل قـضاة فـرديني، يف حـني ُتمـارس                      
وقبـل اختـاذ أي إجـراء قـضائي يف          . يـة كلمجيع الواليات األخرى دون اسـتثناء بواسـطة حمـاكم           

وال ميكـن  . ذ إجراء للتحكيم لدى حمل إقامة املـدعى عليـه  املنازعات القضائية املدنية، يتعني اختا    
. وتتـوىل احملكمـة اإلداريـة ممارسـة الواليـة اإلداريـة      . رفـع أي قـضية إال إذا فـشل ذلـك اإلجـراء     

وميكـن  . ويف نطاق اإلدارة، جيوز تقدمي الشكاوى إىل احلكومة أو إىل جلنة الـشكاوى اإلداريـة              
ن وكــذا القــرارات الــيت تتخــذها اللجــان باســم  ا اجلهتــالطعــن يف القــرارات الــيت تتخــذها تلــك 

وتتمتع احملكمة الدستورية بسلطة استعراض دسـتورية القـوانني         . احلكومة لدى احملكمة اإلدارية   
وللمحكمـة  . واملعاهدات الدولية، فضال عن دستورية وقانونية ما تصدره احلكومة من مراسيم          

ــوانني واملراســيم غــري     ــة غــري    الدســتورية أن تلغــي الق ــة املعاهــدات الدولي الدســتورية؛ ويف حال
ومـع ذلـك، فـإن دسـتورية مجيـع          . الدستورية، للمحكمـة أن تـأمر بعـدم سـريان املعاهـدة حمليـا             

. املعاهدات الدولية يتم التحقق منـها بواسـطة الـسلطات املختـصة كجـزء مـن عمليـة التـصديق                   
يكفلــها الدســتور واحلقــوق  كمــا تــشمل مــسؤوليات احملكمــة الدســتورية محايــة احلقــوق الــيت   

الفردية السالفة الـذكر املكفولـة مبوجـب القـانون الـدويل، ومجيعهـا ميكـن تأكيـدها عـن طريـق                      
ــة      ــة ُتتخـــذ يف املرحلـ ــة أو إداريـ ــة أو جنائيـ ــرارات مدنيـ ــتورية ضـــد أي قـ تقـــدمي شـــكوى دسـ

  .)٢(النهائية
__________ 

االتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، واتفاقيــة     )٢(  
ة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع          القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ      

  .أشكال التمييز العنصري
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ة مــسؤولية لكــي يتــسىن ممارســ : املؤســسات املعنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها    
الدولــة فيمــا يتعلــق حبمايــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا، ال يقتــصر األمــر علــى ضــرورة وجــود   

وقـد كـان إنـشاء      . هياكل مؤسسية، بل أيضا على وجود فهـم شـامل لطبيعـة حقـوق اإلنـسان               
 ومكتبـها التنفيـذي لتكـافؤ الفـرص         ٢٠٠٥جلنة تكافؤ الفرص املـشتركة بـني املكاتـب يف عـام             

تكـافؤ  التنفيـذي ل كتب املوينصب تركيز األنشطة اليت يضطلع هبا . هذا الصددخطوة مهمة يف   
يف جمـاالت تكـافؤ الفـرص ذات        يف الواقع   مكافحة التمييز وتعزيز املساواة قانونا و     على  الفرص  

 واهلجـرة، وإدمـاج     ،واإلعاقـة أي فيمـا يتعلـق بـاملرأة،        األمهية احلامسـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان،          
وتقـــوم جلنـــة تكـــافؤ الفـــرص بتحديـــد . ن االجتمـــاعي، وامليـــول اجلنـــسيةاألجانـــب، واحلرمـــا

تكافؤ الفرص ذات الصلة باجملتمع، وصياغة توصيات بـشأن         سائل  االستراتيجيات فيما يتعلق مب   
احلاجــة إىل اختــاذ إجــراءات، ومراقبــة التطــورات، ورصــد تــدابري التنفيــذ، وإســداء املــشورة إىل  

رص بــإدارة الوثــائق املتاحــة للجمهــور، وإســداء املــشورة  ويقــوم مكتــب تكــافؤ الفــ . احلكومــة
لألفــراد العــاديني واملنظمــات وأصــحاب األعمــال بــدون مقابــل، والقيــام بــدور مكتــب اتــصال 

ويـضطلع املكتـب بتـدابري التوعيـة، وإصـدار آراء بـشأن مـشاريع القـوانني واملراسـيم                   . للضحايا
وبفـضل الوضـع   . ارة لتحقيـق تكـافؤ الفـرص   واملشاورات، وتنسيق التـدابري املتخـذة داخـل اإلد      

املركزي جلميع املسائل املتصلة بتكافؤ الفرص يف اللجنـة ويف مكتـب تكـافؤ الفـرص، سـيكون              
علــى حنــو أفــضل، األمــر تفاعـل أشــكال احلرمــان يف خمتلــف اجملـاالت   مـن املمكــن التحقــق مــن  

وجيـري حاليـا   . ثـر فعاليـة  الذي سـيتيح إمكانيـة معاجلـة ممارسـات التمييـز املتعـددة علـى حنـو أك         
 اتاالضــطالع بأعمــال حتــضريية أوليــة لتقيــيم مكتــب تكــافؤ الفــرص، هبــدف اســتعراض واليــ 

كتــب واللجنــة، فــضال عــن اســتعراض مواردمهــا مــن املــوظفني وكفــاءهتم         املواختــصاصات 
    .والشروع يف إجراء ما قد يلزم من حتسينات هيكلية أو تنظيمية

  ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتنفيذ اتفاقي -اجلزء الثاين 
  مقدمة  -ثانيا   

  حالة املرأة يف ليختنشتاين وتنفيذ منهاج عمل بيجني    
ــام           ــشتاين يف ع ــرأة والرجــل يف دســتور ليختن ــني امل ــة ب ــساواة القانوني ــذ تكــريس امل من
ة يف عـام     وتصديق ليختنشتاين على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأ              ١٩٩٢
  .، اضطلعت ليختنشتاين جبهود نشطة لتحقيق مبدأ املساواة بني اجلنسني١٩٩٦

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير اختذت خطوات أخرى على الصعيد القانوين يف إطـار            
  .تحقيق املساواة بني اجلنسنيلالسياسة اليت تنتهجها ليختنشتاين 

ــدة، الــيت      ــشريعية اجلدي ــق   وبفــضل هــذه األســس الت ــسياسة حتقي ــة ركــائز ل  تعمــل مبثاب
املساواة بني اجلنسني لتعزيز مبدأ املساواة بني اجلنسني الـوارد يف الدسـتور وإعمالـه حـىت اآلن،                  
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ملزيـد مـن العمـل    غري أنه ما زال هناك جمـال  . حتققت تقريبا املساواة القانونية بني املرأة والرجل    
  .فيما يتعلق بتحقيق املساواة واقعيا

ــسياسة احلكومــة بــشأن املــرأة، تــسعى احلكومــة إىل إحــداث تغــيري يف     وفيمــا ي   تعلــق ب
وهـي حتظـى يف     . التقليدية املخصـصة للمـرأة والرجـل      صل باألدوار   السكان فيما يت  بني  املواقف  
  .ا هبذه اجلهود بدعم األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات النسائية العاملة يف ليختنشتاينـاضطالعه
يت تنتهجها ليختنشتاين جتـاه املـرأة إىل الركـائز األربـع ملنـهاج عمـل                وتستند السياسة ال    
  : وهي،١٩٩٨ منذ عام ا ما برحت ليختنشتاين تنفذهيتبيجني، ال
  حقوق املرأة هي حقوق اإلنسان؛  - ١  
  احلماية من العنف هي حق أساسي للمرأة؛  - ٢  
ات صـنع القـرار     كفالة املشاركة الكاملة من جانب املرأة يف مجيـع عمليـ          ب  جي  - ٣  

  على املستويني العام واخلاص يف مجيع مناحي احلياة؛
  .لألدوار بني املرأة والرجلالتعسفي التخصيص ب إلغاء جي  - ٤  

  
  مالحظات بشأن مواد معينة لالتفاقية  -ثالثا   

  التدابري السياساتية املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة -  ٢املادة     
    

  :١٤ عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقمتوصية اللجنة امل      
هتيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى هبمة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وعلـى                 

 ٢ و   ١اإلعمال الفعلي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع نواحي احلياة، وفقـا للمـادتني                
 مجيع أحكام االتفاقيـة بدقـة وبـصورة منتظمـة     وتكفل الدولة الطرف رصد تنفيذ  . من االتفاقية 

وأن تقضي بصورة فعالة علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع اجملـاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة مـن                       
  .أجل تعزيز اإلعمال القانوين والفعلي للمساواة بني املرأة والرجل، والتعجيل بذلك

  :٢٧  رقمتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،
تطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـات عـن النتـائج              

املستمدة من الدراسات والدراسات االستقـصائية املتعلقـة بـأثر القـوانني والـسياسات واخلطـط               
  .والربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني

  :٢٨ ز ضد املرأة، رقمتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التميي
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حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اسـتخدام إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني بالكامـل يف                      
تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مما يعزز أحكام االتفاقية، وتطلب مـن الدولـة الطـرف أن                

  .تدرج املعلومات املتعلقة بذلك يف تقريرها الدوري املقبل
    

  املؤسسات  )أ(  
ي مكتـب تكـافؤ الفـرص مبـسؤولياته املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني وفقـا ألحكـام                     يف  

ومـا بـرح املكتـب حـىت اآلن يركـز أنـشطته يف هـذا اجملـال علـى                    . قانون املـساواة بـني اجلنـسني      
التوفيق بني األسرة والوظيفة، وحالة املـرأة يف أمـاكن العمـل، واملـرأة والـسياسة، والعنـف ضـد         

تعمــيم  األساســي واملــستمر للفتيــات والنــساء، والوضــع االجتمــاعي للمــرأة، و املــرأة، والتعلــيم
 اجلنـساين، وإقامـة الـشبكات مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واملكاتـب اإلقليميـة                   مراعاة املنظـور  

ويــضطلع مكتــب املــساواة بــني اجلنــسني  . ذات الــصلة يف البلــدين اجملــاورين سويــسرا والنمــسا 
ل مـن قـانون تكـافؤ الفـرص ومنـهاج عمـل مـؤمتر بـيجني بعـد          بصورة نشطة بتنفيـذ أحكـام كـ      
. ، فـضال عــن االلتزامـات ذات الــصلة املتعلقـة بــاإلبالغ   ٢٠٠٠مخـس ســنوات املعقـود يف عــام   

 باإلبالغ عن التنفيـذ اجلـاري ملـشاريع         ٢٠٠٨يونيه  /وما برح املكتب يقوم شهريا منذ حزيران      
  .املساواة بني اجلنسني عن طريق رسالة إخبارية

، “جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني       ”ويف السنوات األخرية، مـا فتـئ املوضـوع احملـوري لــ                
تابعــة  وُدشــنت بــصورة قانونيــة بوصــفها هيئــة استــشارية مــستقلة   ١٩٨٦ يف عــام تينــالــيت ُع

 بإصــدار قــانون املــساواة بــني اجلنــسني، هــو متثيــل املــرأة يف اهليئــات   ١٩٩٩للحكومــة يف عــام 
ــسياسية ــدعم الل. ال ــة،      وت ــات اجملــالس البلدي ــة وانتخاب ــات الربملاني ــة املرشــحات يف االنتخاب جن

بوسائل من بينها، على سبيل املثال، تقـدمي دورة سـنوية يف املـسائل الـسياسية للمـرأة منـذ عـام                     
، اضـطلعت   ٢٠٠٩فربايـر   /وفيما يتعلق باالنتخابـات الربملانيـة الـيت أجريـت يف شـباط            . ٢٠٠٤

فعلـى سـبيل   . جراءات اليت ترمي إىل حتسني فرص انتخـاب املـرأة  اللجنة مرة أخرى مبختلف اإل  
.  للمرشحات منربا إضافيا حلمالهتـن االنتخابيـة      www.frauenwahl.liاملثال، وفّر املوقع الشبكي     

نظــر ا(اللجنــة حمادثــات مــع األحــزاب الــسياسية وقــدمت عــددا مــن التوصــيات    أجــرت كمــا 
  ).٧املالحظات املتعلقة باملادة 

ترمــي إىل تعزيــز  وقــد اُتخــذت يف نطــاق اإلدارة الوطنيــة لليختنــشتاين عــدة تــدابري         
قدم الفريق العامل املسؤول عـن تعزيـز املـساواة    قد  ف. املساواة بني املرأة والرجل بصورة متسقة     

اة يف األجـور يف اإلدارة      املـساو ) ماعـد ان(”بني اجلنسني ومكتب تكـافؤ الفـرص دراسـة بعنـوان            
ووفقــا للدراســة االستقــصائية، تعــد اإلدارة الوطنيــة  . ٢٠٠٧ينــاير /يف كــانون الثــاين“ الوطنيــة

http://www.frauenwahl.li/�
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انظـر املالحظـات املتعلقـة      (منوذجا ُيحتذى فيما يتعلق باملساواة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل               
 بـك، وزيـرة     - ريتـا كيـرب      وقد عقد الفريـق العامـل اجتماعـا لتبـادل األفكـار مـع             ). ١١باملادة  

األجـور وعـاجل    التبـاين يف    األسرة وتكافؤ الفرص يف ذلك الوقت، وقام بوضع تدابري للحد من            
تــها اإلدارة طرحكمــا تناولــت املواضــيع الــيت  . مــسألة احلمايــة التأمينيــة خــالل إجــازة الوالديــة 

والوظيفـة وبـشأن الـصور    الوطنية يف إطـار التعلـيم املـستمر أفكـارا تتعلـق بـالتوفيق بـني األسـرة                 
  .املتعلقة باألدوار

  
  التعديالت التشريعية  )ب(  

، أُدمج مبـدأ املـساواة      ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٦املؤرخ  القانون الدستوري   صدور  مع    
متاحـة ضـد   القـانوين  وُسـبل االنتـصاف   .  مـن الدسـتور  ٣١ من املـادة   ٢بني اجلنسني يف الفقرة     

  .نظمات أو األعمال التجاريةامل وأالتمييز الذي ميارسه األفراد 
  قانون مساعدة الضحايا    

 تتوجيا ملشروع من ثالثة أجزاء بدأ بتعـديل قـانون           )٣(قانون مساعدة الضحايا  سن  جاء    
ونظـرا ألن   . حبمايـة الـضحايا   املتعلـق   اإلجـراءات اجلنائيـة     قانون  تنقيح  باجلرائم اجلنسية واستمر    
ه التعــديالت التــشريعية هــم مــن النــساء، فــإن  هــذمتــسري علــيهالــذين معظــم ضــحايا اجلــرائم 

ــة الــضحايا يــشكل خطــوة مهمــة حنــو       تركيــز هــذه احلزمــة مــن التــدابري املتعلقــة بتحــسني حال
وقد دخلت تعديالت قـانون اجلـرائم اجلنـسية حيـز           . ملبدأ املساواة بني اجلنسني   فعلي  اإلعمال ال 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ة الـضحايا يف     ، واألحكام املتعلقة حبماي   ٢٠٠١فرباير  / شباط ١النفاذ يف   
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١أما قانون مساعدة الضحايا، فدخل حيز النفاذ يف . ٢٠٠٥

وقــد أصــبح مكتــب مــساعدة الــضحايا املنــصوص عليــه يف قــانون مــساعدة الــضحايا       
مـساعدات طبيـة ونفـسية      مـا يلـزم مـن       وهـو يقـدم     . ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١جاهزا للعمل منذ    

ويف احلاالت الـيت يعجـز فيهـا عـن تقـدمي هـذه              . فرديةالاالت  احلة ومادية وقانونية يف     واجتماعي
وُتقـدم  . األمـاكن املختـصة الـيت ميكـن اللجـوء إليهـا           عـن   املساعدة بذاتـه، فإنـه يـوفر معلومـات          

املــساعدات الفوريــة يف حــاالت الطــوارئ علــى مــدار الــساعة، كمــا ُيكفــل تقــدمي مــساعدات   
  .طويلة األجل

جمال املساعدات املالية، ُيـنص علـى تقـدمي مـساعدات قانونيـة شـاملة وعلـى احلـق                   ويف    
وتشمل املساعدات القانونية التكلفة الفعليـة الـيت يتكبـدها الـضحايا            . يف احلصول على تعويض   

__________ 
قــانون مــساعدة ( بــشأن تقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا اجلــرائم ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢القــانون الــصادر يف   )٣(  

  ..Liechtenstein Law Gazette LGBl. 2007 No. 228، )الضحايا
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يف عملية التقاضي، مثل رسوم احملكمة ورسـوم اخلـرباء، فـضال عـن تـوفري حمـام قـانوين باجملـان،          
وُيقـصد بـذلك مـساعدة الـضحايا علـى تأكيـد مطالبـهم              .  املاليـة للـضحية    وذلك حبسب احلالـة   

  .ضد مرتكيب اجلرائم، فضال عن شركات التأمني، على سبيل املثال
ذه األحكــام متكــني الــضحايا مــن احلــصول علــى  هبــ ه ُيقــصدوباإلضــافة إىل ذلــك، فإنــ  

املـا مل ُيقـدم أي تعـويض    تعويض من الدولة مقابل األضرار املاديـة وغـري املاديـة الـيت وقعـت، ط         
والتعويض عن األضرار غـري املاديـة ُيقـصد بـه           . أطراف ثالثة قبل  قُدم تعويض غري كاف من       أو

عـاين منـها الـضحية كجـزء مـن احلمايـة الـشاملة              تالتعبري عن إدراك اجملتمع للحالـة الـصعبة الـيت           
ضون بصفة عامـة إىل أيـة       للضحية، وخباصة مراعاة حلالة ضحايا اجلرائم اجلنسية، الذين ال يتعر         

وعلـى عكـس التعـويض عـن     . ضرار غـري ماديـة بالغـة   يتعرضون ألأضرار مادية، ولكن عادة ما    
.  ينبغـي أال يتوقـف علـى دخـل الـضحية           ةغـري املاديـ   عن اخلـسائر    اخلسائر املادية، فإن التعويض     

  .وُتحدد مبالغ قصوى لكال الشكلني من التعويض
  حقةجرمية املالاجلنائي ضد احلكم     

، حكما جنائيا صـرحيا جديـدا   ٢٠٠٧يونيه  /قر الربملان، يف دورته املعقودة يف حزيران      أ  
، وبـذلك أرسـل الربملـان إشـارة         )٤()مـن القـانون اجلنـائي     ) أ (١٠٧املادة  (،  جرمية املالحقة ضد  

وقـد دخلـت    . واضحة تفيد بأنه لن يكون هنـاك تـسامح يف هـذا الـشكل مـن الـضغط النفـسي                   
ــ  بأهنــا حتــرش املالحقــةوتعــّرف . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣٠ حيــز النفــاذ يف ةداألحكــام اجلدي

ووفقـا  .  حلياته الطبيعية  ذلك الشخص ممارسة  لفترة ممتدة تعرقل على حنو مفرط       دوم  بشخص ي 
 عندما يقوم شخص مـا مبـضايقة شـخص    املالحقةمن القانون اجلنائي، حتدث  ) أ( ١٠٧للمادة  

  :آخر عن طريق ما يلي
  ب املادي من الشخص؛القرري حت  )أ(  
أخرى أو عـن    اتصال  أي وسيلة   ب أو   ةااللكترونيبالوسائل  االتصال بالشخص     )ب(  

  طريق طرف ثالث؛
  طلب سلع أو خدمات باسم الشخص باستخدام بياناته الشخصية؛  )ج(  
  .االتصال بالشخص باستخدام بياناته الشخصيةبطرف ثالث إغراء   )د(  
  .صل إىل سنةوُيعاقب املرتكب بالسجن ملدة ت  

__________ 
  .LGBl. 1988 No. 37، ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤ائي الصادر يف القانون اجلن  )٤(  
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  )سابقا قانون موظفي اخلدمة املدنية(تنقيح قانون موظفي الدولة     
ــة يف         ــه الثاني ــة يف قراءت ــوظفي الدول ــانون م ــان ق ــر الربمل ــسان٢٤أق ــل / ني . ٢٠٠٨أبري

، األهـداف التاليـة   ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ١ويتضمن القانون اجلديـد، الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف        
  :ظفنياملتعلقة بسياسات شؤون املو

التـشريعية للخدمـة يف اإلدارة      واليـة   السياسة شؤون املوظفني على أساس      قيام    )١(  
ويــتعني أن . وهــدف القــرب مــن املــواطنني، واحتياجــات العمــالء احلكوميــة، 

وتتــوخى سياســة . تؤخــذ مــصاحل مــوظفي الدولــة يف االعتبــار علــى حنــو واف
  .لشراكة االجتماعيةشؤون املوظفني التوصل إىل حلول للمسائل املتعلقة با

  :التالية على وجه اخلصوص، تتوخى سياسة شؤون املوظفني حتقيق األهداف  )٢(  
  ؛استبقاؤهماستقدام املوظفني املؤهلني والذين يتمتعون باملسؤولية، و  )أ(  
علــى حنــو يتــوخى تلبيــة احتياجــات  بكفــاءة واالضــطالع مبــسؤوليات الدولــة   )ب(  

  شريعية؛العمالء يف إطار املتطلبات الت
  إنشاء وحتقيق مناذج للقيادة بروح الفريق ونظام مرن لوقت العمل؛  )ج(  
  إنشاء وظائف للتلمذة املهنية واملتدربني؛  )د(  
  تشجيع التعليم املستمر للموظفني؛  )هـ(  
  ضمان تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؛  )و(  
  سرة واجملتمع؛هتيئة ظروف عمل تتيح للموظفني أداء مسؤولياهتم جتاه األ  )ز(  
  ؛ وتشغيلهمدعم إدماج املعوقني  )ح(  
  هتيئة مناخ يتسم باالنفتاح والثقة والرتاهة؛  )ط(  
  محاية شخصية املوظفني وصحتهم، فضال عن سالمتهم يف أماكن العمل؛  )ي(  
  .ضمان توفري معلومات شاملة للموظفني  )ك(  

  
  تنقيح قانون املرياث    

 نص مشروع قانوهنـا املتعلـق بإصـالح قـانون           ، عّممت احلكومة  ٢٠٠٨يف صيف عام      
بقــانون املــرياث مــن الفقــرة املتعلقــة وُيتــوخى مــن إصــالح . املــرياث إلجــراء مــشاورات بــشأنه

ف مـع عـدم اسـتبدال       ذحـ : القانون املـدين العـام حتقيـق األهـداف التاليـة علـى وجـه اخلـصوص                
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يـز بالدرجـة األوىل ضـد األطفـال؛          الـيت مت   -أحكام قانون املرياث املتعلقة بوقت حتديد الوالدية        
بالزوج الباقي علـى قيـد احليـاة مقابـل األقـارب الثـانويني         املتعلقة  املرياث  أحكام قانون   وحتسني  

. األبعــد؛ وعــدم مقبوليــة الــشهادات الــشفوية اخلارجــة عــن نطــاق القــضاء إال كــإجراء طــارئ 
شـرط  اث اجلديـد، سـيتم إلغـاء     في قانون املري  ف: وفيما عدا ذلك، ُيقترح إجراء تعديل أبعد أثرا       

ومـن شـأن ذلـك أن يتـيح إمكانيـة           ). اخلطيبة(الزوج واخلطيب   على  مقبولية عقد املرياث    قصر  
ــس اجلــنس       ــن نف ــك العــشراء م ــشراء، مبــا يف ذل ــتفادة الع ــرة التــشاور يف    . اس ــد انتــهاء فت وبع

حاليـا  جيـري    و .، قامت الوزارة املختصة بإجراء تقيـيم لنتـائج التـشاور          ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٥
  .اإليضاحات األخريةإدخال 

  
  قانون األجانب    

 ,Ausländergesetz، أقـــر الربملـــان قانونـا جديـدا لألجانـب    ٢٠٠٨ســبتمرب /يف أيلول  

AuG)()وهو يسري علـى مجيـع       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١، ودخل القانون حيز النفاذ يف       )٥ 
ول األعـضاء يف املنطقـة االقتـصادية األوروبيـة أو           إحـدى الـد   من مواطين   األجانب الذين ليسوا    

 الـدول األعـضاء يف املنطقـة االقتـصادية          مواطينأحد  ن يستمدون حق اإلقامة من      ممسويسرا أو   
وفيما يتعلق بإقامة األجانب بعد فسخ الرابطـة الزوجيـة،          . األوروبية أو سويسرا أو ليختنشتاين    

ء أو عدم جتديـد تـصريح اإلقامـة إذا كانـت هنـاك      عن إلغاغاضي التينص القانون على أنه جيوز  
وتشمل هذه األسـباب بـصفة خاصـة عنـدما يثبـت باألدلـة أن الزوجـة                 . أسباب شخصية مهمة  

 أو عنـدما يتعـرُض للخطـر    ،اسـتمرار الرابطـة الزوجيـة   تعـذر  كانت ضحية لعنف مرتيل، حبيـث     
مـن جـراء إلغـاء تـصريح       سـليمة   الـذين يتمتعـون بعالقـة فعليـة و         نيكرفاه األطفال القّصر املشترَ   

ــد  ــة الوال ــاء     . إقام ــة نتيجــة إهن ــسخ الرابطــة الزوجي ــة ف ــشية املســرة األويف حال ــعي شتركة، أو امل
االنفصال، أو الطالق، أو بطالن الزواج أو إبطاله، أو إذا ُوجـدت الرابطـة الزوجيـة ملـدة تقـل                    

 الـسالفة   بابمـن األسـ   عن مخس سنوات منذ منح تصريح اإلقامة، أو يف حالة عدم سريان أي              
  .الذكر، ُيلغى تصريح اإلقامة أو ال ُيجدد

  
  قانون املساواة للمعوقني    

وُيعـد  . ، دخـل قـانون املـساواة للمعـوقني حّيـز النفـاذ            ٢٠٠٧ينـاير   /ثاينال كانون   ١يف    
ولكفالـة  . القانون شرطا مسبقا مهما الختاذ تدابري فعالة ملناهضة التمييـز املتعـدد ضـد املعوقـات       

وقـام  . يذ القانون، أُنشئ مكتب لتحقيق املساواة للمعـوقني يف رابطـة ليختنـشتاين للمعـوقني         تنف
ــإطالق عــدد مــن        مكتــب تكــافؤ الفــرص، بالتعــاون مــع مكتــب حتقيــق املــساواة للمعــوقني، ب

__________ 
  ..LGBl. 2008 No. 311) قانون األجانب( بشأن األجانب ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧القانون الصادر يف   )٥(  
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وتوجيـه  “ الوضـع االجتمـاعي للمعـوقني يف ليختنـشتاين        ”املشاريع، مبا يف ذلـك دراسـة بـشأن          
ويوفر التوجيه معلومـات عـن تيـسري إمكانيـة          . “ ليختنشتاين يفالتحرك  ية  تيسري إمكان ”بعنوان  

  .الوصول إىل املباين العامة يف ليختنشتاين
، مــا فتــئ مكتــب تكــافؤ الفــرص يــصطحب فريقــا مــن    ٢٠٠٦ســبتمرب /ومنــذ أيلــول  

ويقــوم فريــق احملــررين كــل ســنة  . احملــررين يتــألف أساســا مــن معــوقني، معظمهــم مــن النــساء  
 صــفحات ٨ و ٥شر عــدد مــن الــصفحات يف الــصحيفتني الــوطنيتني يتــراوح بــني بتــصميم ونــ

مـن إسـهامهم    “ ميتينـدرين ”ويهدف فريـق حمـرري      ). mittendrin(“ ميتيندرين”حتت العنوان   
  .الصحفي إىل إذكاء الوعي بشواغل املعوقني واحتياجاهتم

  
  اعتماد توجيهات املنطقة االقتصادية األوروبية    

 ١٩٩٥مـايو   / أيار ١تاين عضوا يف املنطقة االقتصادية األوروبية منذ        ما برحت ليختنش    
ــه      ــا جمموع ــت م ــك الوق ــذ ذل ــرأة والرجــل     ١٢واعتمــدت من ــني امل ــساواة ب ــشأن امل ــا ب  توجيه

ــاملفهوم ــا نيب ــذ عــام .  األضــيق واألوســع نطاق ، اعُتمــدت أربعــة توجيهــات تتــصل  ٢٠٠١ومن
  :باملساواة بني اجلنسني، هي

  ؛على أساس عدم التفرغ بشأن العمل EC/1997/81التوجيه   -  
   بشأن العمل احملدد املدة؛EC/1999/70التوجيه   -  
   بشأن تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة؛EC/2002/73التوجيه   -  
تكــافؤ الفــرص واملــساواة يف املعاملــة بــني إعمــال مبــدأي  بــشأن EC/2006/54التوجيــه   -  

  ).إعادة صياغة( واملهن ةمسائل العمالالرجل واملرأة يف 
إعمـال   بـشأن    EC/2006/54 التوجيـه    ٢٠٠٨أكتـوبر   /وقد أقر الربملان يف تشرين األول       
إعـادة  ( واملهـن  ةلـ اتكافو الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملـرأة يف مـسائل العم  مبدأي  
  ).صياغة

 يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة     هذا التوجيـه هـو كفالـة املـساواة    واهلدف األساسي من    
وينبغـي ضـمان زيـادة فعاليـة تطبيـق مبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل                     . فيما يتعلـق بالعمـل    
عمـل، والتـدريب املهـين، وظـروف العمـل، والـنظم املهنيـة        فـرص ال وباألجر،  واملرأة فيما يتعلق    

ــاعي  ــضمان االجتم ــه إىل     . لل ــدف التوجي ــك، يه ــى ذل ــالوة عل ــوع ــات يف  ف ختفي ــبء اإلثب ع
كمـا يهـدف التوجيـه إىل حتـسني اإلجـراءات املتبعـة             . حاالت التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس        

ويف حـاالت انتـهاك مبـدأ املـساواة يف املعاملـة، جيـب علـى        . بغرض زيـادة كفـاءة إعمـال املبـدأ        
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 أنبـ التوجيـه   يقـضي   ووفقـا لـذلك،     . الدول األعضاء منح تعويض كاف مقابل الـضرر املتكبـد         
تقوم الدول األعـضاء بتحديـد العقوبـات الفعالـة والتناسـبية والرادعـة الـيت ينبغـي تطبيقهـا عنـد                      

  .انتهاك االلتزامات الناشئة عن القانون الصادر عن االحتاد األورويب
لفقه القانوين حملكمة العدل األوروبية، جرى تبـسيط االشـتراطات املنـصوص        وإعماال ل   

روبيـة، وحتـديثها وحتـسينها عـن طريـق دمـج األحكـام الـواردة يف                 عليها يف قانون اجلماعـة األو     
  .EC/2006/54التوجيهات الستة السابقة يف نص واحد، هو التوجيه 

وســُينفذ التوجيــه عــن طريــق تعــديل قــانون املــساواة بــني اجلنــسني، وقــانون املعاشــات    
  .ين العامالتقاعدية املهنية، وقانون صناديق املعاشات التقاعدية، والقانون املد

  
  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  )ج(  

تؤدي املنظمات غري احلكومية دورا مهما يف سياسة ليختنشتاين املتعلقة باملـساواة بـني                
وهلذا السبب، يتم دعم عدد مـن املنظمـات مثـل املنظمـات التاليـة بـأموال عامـة عـن                     . اجلنسني

ــاق أداء  ــق اتف ــصاالت ا : طري ــسائية للعمــل    مكتــب املعلومــات واالت ــاملرأة، والرابطــة الن ملعــين ب
التثقيفي، ورابطـة محايـة ضـحايا سـوء املعاملـة مـن النـساء وأطفـاهلن، ورابطـة الرعايـة النهاريـة                       

وتغطي هذه اجملموعـة املتنوعـة مـن املنظمـات       . األمهات واألطفال /لليختنشتاين، ومنتدى اآلباء  
التعلـيم، والـسياسة، والعمالـة،    : املـرأة والرجـل  نطاقا عريضا من اجملاالت املتصلة باملـساواة بـني     

والتوفيق بني األسرة والوظيفة، وتقدمي الدعم لألسر، وإسداء املـشورة يف العديـد مـن اجملـاالت                 
احلياتية املختلفة، وإسداء املشورة القانونية للمرأة، والعنف ضـد املـرأة، ودعـم املـرأة والنـهوض           

  .هبا من خالل وسائل مالية
  

  النسائية لليختنشتاينالشبكة     
انضم العديد من املنظمات غـري احلكوميـة، ولكـن أيـضا املنظمـات النـسائية لألحـزاب           

ــة مكتــب تكــافؤ       ــشتاين، حتــت رعاي ــسائية لليختن ــشبكة الن ــشتاين، لتكــوين ال ــسياسية لليختن ال
ــسيق     ــإلدارة والتن ــا ل ــذي يعمــل بوصــفه مكتب ــع   . الفــرص، ال ــسائية مفتوحــة جلمي ــشبكة الن وال

وجتتــذب اللقــاءات واملــشاريع   . ظمــات العاملــة لــصاحل تكــافؤ الفــرص للفتيــات والنــساء      املن
املشتركة قدرا أكرب من االهتمـام العـام وبـذلك يكـون أثرهـا أكـرب مـن أثـر احلمـالت الفرديـة،                 

وتـــضم الـــشبكة النـــسائية . وتـــصبح أنـــشطة فـــرادى املنظمـــات معروفـــة علـــى نطـــاق أوســـع  
نادي وادي الراين لألعمال التجاريـة واملهنيـة،      :  منظمة، هي  ١٧لليختنشتاين يف الوقت احلايل     

األمهات واألطفال، ومكتب املسائل اجلنسية والوقاية من فـريوس نقـص املناعـة             /ومنتدى اآلباء 
البــشرية، ودور املــرأة يف حــزب املــواطنني التقــدميني، وفريــق اخلــرباء النــسائي لالحتــاد الــوطين،  
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ملرأة، وجلنـة املـساواة بـني اجلنـسني،         املعـين بـا   مـات واالتـصاالت     مكتـب املعلو  و ،والقائمة احلرة 
واللجنة املعنية باملسائل اجلنسانية والتنـوع يف املـدارس الثانويـة يف ليختنـشتاين، وفـرع املـرأة يف            

الــدويل لليختنــشتاين، ) Soroptimist(، ونــادي سوروبتيميــست رابطــة العــاملني يف ليختنــشتاين
والرابطـة النـسائية التركيـة، ورابطــة     الـدويل يف فـادوز،  ) Soroptimist(ونـادي سوروبتيميـست   

سوء املعاملة من النـساء وأطفـاهلن، ورابطـة        الرعاية النهارية لليختنشتاين، ورابطة محاية ضحايا     
  .ونادي زونتا الدويل ملنطقة فادوزذات الطبيعة السوية، املرأة 

ت رعايـة مكتـب تكـافؤ الفـرص         وتعقد الشبكة النسائية اجتماعات بـصفة منتظمـة حتـ           
الـيت جيـري تعميمهـا      قـوانني   لتبادل املعلومات بشأن عمل فرادى املنظمات، ملناقـشة مـشاريع ال          

فعلى سـبيل املثـال، تقـوم الـشبكة النـسائية سـنويا             . إلجراء مشاورات بشأهنا، ولتنظيم املشاريع    
اخلاصـة الـيت اضـطلعت هبـا        ومشلت املـشاريع    . بتخطيط االحتفال باليوم الدويل للمرأة وتنظيمه     

الشبكة النسائية خالل الفترة املشمولة بالتقرير ختطيط وتنفيذ منح جائزة دميوغرازيـا للـشجاعة          
، ومـــشروع املـــرأة واملـــسائل املدنيـــة يف تـــشرين     ٢٠٠٦نـــوفمرب /املدنيـــة يف تـــشرين الثـــاين  

  .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
  

  جائزة دميوغرازيا للشجاعة املدنية    
 دميوغرازيـــا للـــشجاعة املدنيـــة ألول مـــرة يف ليختنـــشتاين يف تـــشرين  ُمنحـــت جـــائزة  

ومتثل هذه اجلائزة مبادرة للشبكة النـسائية لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية            . ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
ــشتاين      ــصويت يف ليختن ــرأة حــق الت ــنح امل ــشرين مل ــالث    ). ٢٠٠٤(الع ــنح اجلــائزة كــل ث وُتم

نــشطة فيمــا يــضطلعون بــه مــن أوا شــجاعة مدنيــة ســنوات ألشــخاص يف ليختنــشتاين ممــن أبــد
 فرنــك سويــسري إىل الفريــق العامــل املعــين ١٠ ٠٠٠وقــد ُمنحــت اجلــائزة وقــدرها . أعمــالو

. باخلالفات املتعلقة باحلمـل لدخولـه يف حـوار مـن أجـل عـدم جتـرمي االجهـاض يف ليختنـشتاين          
وقــد رّشــح مقــدمو . ٢٠٠٩ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٩ الثانيــة يف وســُتمنح جــائزة دميوغرازيــا

  .اجلائزة ما جمموعه مثانية أشخاص وجمموعات لنظر هيئة احملكمني
  

  املرأة واملسائل املالية    
املـرأة واملـسائل    ” إمرأة الفرصة اليت وفرها انعقاد املؤمتر املتعلق بـ          ١٢٠اغتنم أكثر من      

ومـات بـشأن حقـوق       للحـصول علـى معل     ٢٠٠٧نـوفمرب   /الـذي ُعقـد يف تـشرين الثـاين        “ املالية
وكــان العنــصر . املــرأة يف األســرة، أو كموظفــة يف عمــل جتــاري أســري، أو يف حالــة املــرياث  

املعلومات هو اقتراح مقدم من الـشبكة النـسائية وعـضوات الربملـان إىل              توفري  األساسي يف يوم    
غـي أن   وكـان مـن رأي املـوقعني أن قـانون املـرياث ينب            . احلكومة من أجل تعديل قانون املـرياث      
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يقوم من اآلن فصاعدا على مبدأ الشراكة، وأن يؤدي إىل تعزيز الزوج الباقي على قيـد احليـاة،      
وقـد قُـدم االقتـراح رمسيـا     . تقـسيما عـادال  املمتلكـات  وأن يكون حديثا، وأن يسهم يف تقـسيم    

تــدريب متعـدد الــدورات  تـوفري  وتــضمن جـزء آخــر مـن املــشروع   . إىل وزيـر العــدل يف املـؤمتر  
أة لتعزيــز ثقتــها بنفــسها، هبــدف املطالبــة مبزيــد مــن احلقــوق فيمــا يتعلــق باملــسائل املاليــة     للمــر

  .لألسرة
  

  الربط الشبكي عرب احلدود  )د(  
أنشأ مكتب تكافؤ الفرص نطاقا عريضا من االتصاالت مع املنظمات العاملة يف جمـال                

وجتـدر اإلشـادة    . ية اجملـاورة  املساواة بني اجلنسني يف سويسرا ويف مقاطعة فـورارلبريغ النمـساو          
ؤمتر حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني لكانتونــات شــرق سويــسرا  يف هــذا الــصدد مبــخــاص بوجــه 

ــصفة منتظمــة      ــذي جتتمــع يف إطــاره ب ــشتاين، ال ــارة ليختن ــادل املعلومــات  ٢١وإم  مؤســسة لتب
لمـساواة بـني    لكوميـة   للمكاتـب احل  التابعـة   واخلربات، واملؤمتر االحتادي للمساواة بني اجلنـسني        

اجلنسني التابعة لالحتاد الكونفيدرايل، والكانتونات، ومدن سويسرا، الذي يشارك فيـه مكتـب             
تكافؤ الفـرص بـصفة مراقـب، واملـشاريع األقاليميـة املـضطلع هبـا مـع كانتونـات سـانت غـالني                       

لعمـل  بيئـة قيمـة     وتتمتع هذه الشبكات العابرة للحدود مبيزة أهنا تـشكل          . ومقاطعة فورارلبريغ 
املسؤولني معا وتواصلهم، مما ييسر عملهم وُيحـّسن نوعيتـه، كمـا أن االتـصاالت الناشـئة عـن           

ويـؤدي التعـاون   . ذلك تولـد مـشاريع جديـدة أو جتعـل العـروض القائمـة متاحـة بـصورة أيـسر            
عرب احلدود إىل تعزيز تبادل املعلومات على الصعيد الدويل بـشأن العوامـل املـضاعفة املتاحـة يف        

الـوارد وصـفه أدنـاه،      “ حيـاة املـرأة بعـد سـن اخلمـسني         ”ويف مـشروع    . لف جمـاالت اخلـربة    خمت
مشلت هذه العوامـل املـضاعفة ممـثلني للمنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف ميـادين الـصحة              

  .والشؤون االجتماعية والعمل
 للحــدود العــابرةالتاليــة وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتمر العمــل يف املــشاريع    

  :بدأ العمل فيها أو
  

  “Landergender”املشروع األقاليمي     
 إىل  ٢٠٠٤مـن    (“Landergender”للمساعدة يف حتسني استدامة املشروع األقـاليمي          
ــذي يركــز علــى تعمــيم   )٢٠٠٦ ــساين يف إدار مراعــاة ، ال ــورارلبريغ  يتاملنظــور اجلن ــة ف  مقاطع

مبــدأ تــوجيهي لإلدارتــني ) االنترانــت(داخليــة النمــساوية وليختنــشتاين، ُنــشر علــى الــشبكة ال 
  . اجلنساينتعميم مراعاة املنظوربشأن 
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  سلسلة لقاءات الربط الشبكي املعنية باملرأة    
ُنظمت سلسلة لقاءات الربط الشبكي املعنية باملرأة يف املناطق الـثالث املـشاركة وهـي                 

 الـشبكي يف ليختنـشتاين يف عـام         وُعقد لقـاء للـربط    . فورارلبريغ، وسانت غالني، وليختنشتاين   
وشـارك يف اجتماعـات الـربط الـشبكي         . ٢٠٠٧ ولقاء آخـر يف سـانت غـالني يف عـام             ٢٠٠٦

  .مرأة من املنطقةا ١٢٠ و ٦٠عدد يتراوح بني 
  

  “حياة املرأة بعد سن اخلمسني”املشروع األقاليمي     
حياة املـرأة   ” ، قررت احلكومة االضطالع باملشروع األقاليمي     ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط   

واخُتـتم املـشروع يف     . باالشـتراك مـع مـنطقيت سـانت غـالني وفـورارلبريغ           “ بعد سن اخلمـسني   
 بنشر تقريـر حبثـي عـابر للحـدود بـشأن اجلوانـب ذات الـصلة حلالـة املـرأة          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .بالتدابري املوصى هباقائمة املسنة باملقارنة بالرجل املسن فضال عن نشر 
سة يف حالة املرأة فوق سن اخلمسني باملقارنة حبالة الرجل يف نفس الفئـة            ونظرت الدرا   

ــة الــسكان عمومــا  ــة وحال وكــشفت الدراســة عــن وجــود اختالفــات كــبرية بالفعــل،    . العمري
ألسباب ليس أقلها هو أن املـرأة يف هـذا اجليـل مل تكـن لـديها نفـس الفـرص التعليميـة واملهنيـة                         

 هذه الفئة العمريـة كـثريا مـا تقـوم بـدور مهـم يف رعايـة أفـراد                    كما أن املرأة يف   . املتاحة للرجل 
األسرة، األمر الذي قد يؤدي إىل زيادة عـبء العمـل عليهـا؛ ونظـرا الرتفـاع عمرهـا املتوقـع،                     

  .فإنه من األرجح أيضا أن تواجه املرأة خطر العزلة االجتماعية
 يف ثــالث حلقــات ٢٠٠٧وقــد مت جتميــع قائمــة التــدابري املوصــى هبــا يف خريــف عــام     

عمل متتابعة ضمت خرباء يف ميادين تأمني ُسبل املعيـشة، والـصحة، والرعايـة، واالقتـصاد مـن                 
املـسائل  /وتتضمن القائمة تـدابري تتـصل بـسبل املعيـشة       . فورارلبريغ وليختنشتاين وسانت غالني   

  .ب املهتمةوأُرسلت القائمة إىل املكات. املالية، والعمالة، والصحة، ورعاية أفراد األسرة
  

  الطب املراعي لالعتبارات اجلنسانية    
، ُعقـــدت سلـــسلة مـــن ٢٠٠٨مـــارس / وآذار٢٠٠٧ســـبتمرب /يف الفتـــرة بـــني أيلـــول  

يف “ الــذكور وصــحة اإلنــاث”اللقــاءات بــشأن الطــب املراعــي لالعتبــارات اجلنــسانية بعنــوان 
ات مكاتـب املـساواة   وقـام بتنظـيم اللقـاء   . تشور، وفادوز، وهرييسو، وسانت غـالني، وبـريغيرت   

 أوســريهودن، بــني اجلنــسني يف ليختنــشتاين، والكانتونــات السويــسرية ســانت غــالني وأبيرتيــل  
مبناسـبة  وغروبوندن، ومقاطعة فورارلبريغ النمساوية يف إطـار مـشروع أقـاليمي عـابر للحـدود                

ن كمــا اضــطُلع لعــدد مــ. ٢٠٠٧لــسنة األوروبيــة لتكــافؤ الفــرص للجميــع يف عــام االحتفــال با
وأسـفر ذلـك عـن نتـائج مهمـة ُعرضـت            . السنني حىت اآلن ببحوث طبيـة مـن منظـور جنـساين           
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وتضمن كل مـساء مـن سلـسلة اللقـاءات عـرض تقريـر صـحي               . ونوقشت يف سلسلة اللقاءات   
حماضـرات يف خمتلـف التخصـصات       إلقـاء   من سويسرا أو النمسا من منظور جنساين فضال عـن           

ن سويـسرا والنمـسا يف ميـادين الطـب املراعـي لالعتبـارات            ومت استقدام خـرباء كبـار مـ       . الطبية
، أُرســلت الوثــائق ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط. اجلنــسانية والــصحة اجلنــسانية للقــاءات اخلمــسة 

املنبثقــة عــن سلــسلة احملاضــرات مباشــرة إىل الفئــات املــستهدفة يف ميــادين الرعايــة الــصحية          
  .والتمريض

  
  تدابري أخرى  )هـ(  

  خذة ضد التمييز املتعدد األشكالالتدابري املت    
أنشئ بصورة مكثفة يف ليختنشتاين تعاون وحوار قائمان على املشاركة مع منظمـات               

األجانب، واملنظمات العاملة يف جمال اإلعاقة، ورابطة املثليني واملثليـات يف ليختنـشتاين ووادي     
ويقـوم مكتـب الـشؤون     . وهـذا النـهج يـساعد علـى مكافحـة التمييـز املتعـدد األشـكال               . الراين

تـوفري املعلومـات واهلياكـل      باإلضـافة إىل    االجتماعية، من خـالل العمـل التنظيمـي والتوسـطي،           
. األساســـية والـــدعم املـــايل، مبـــساعدة خمتلـــف الرابطـــات اخلاصـــة علـــى االضـــطالع مبـــشاريع 

ــشمل ــصحة     وت ــشاريع حتــسني ال ــذه امل ــة     (ه ــشورة يف جمــال التغذي ــق إســداء امل ــثال عــن طري  م
، ومواصـلة   )دورات دراسـية لغويـة    تنظيم  مثال عن طريق    (، واإلدماج االجتماعي    )اجراتللمه

  .التدريب الفين
 ماليـة حلـضور دورات دراسـية يف    اتمكتب جـوازات الـسفر واهلجـرة مـساعد        قدم  وي  

. اللغة األملانية عن طريق تقدمي قسائم، مما يشجع املهـاجرات علـى حـضور الـدورات الدراسـية         
ويقدم هذا اإلطار، مرة كـل      . لتعليم املشترك بني الثقافات دورات خاصة للمرأة      وتقدم رابطة ا  

، تـتعلم   )الطفـل واألملانيـة لـألم     (أسبوع، دورات دراسية يف اللغـة األملانيـة لألمهـات واألطفـال             
ويف غضون ذلك، رسّخت الدورات أقـدامها بـصورة         .  مع أطفاهلن  فيها األمهات اللغة األملانية   

ويف .  مــع طفــل أو طفلــنين إمــرأة، معظمهــ٣٣، شــارك يف الــدورات ٢٠٠٨ويف عــام . قويــة
  . من النساء٩، مل يشارك سوى ٢٠٠٧ عام

وقام مكتب تكافؤ الفرص، بالتعاون مع منرب رابطات األجانب، بتنظيم محلة صـحفية               
  .التحيز ضد األجانباحلد من  هبدف ٢٠٠٧يف عام 

 نظمـه مكتـب تكـافؤ الفـرص، نـوقش      ٢٠٠٧نـوفمرب  /ويف مؤمتر ُعقد يف تشرين الثاين       
ــا  ــشتاين موضــوع إدارة التنــوع  علن ــشر منــشور . ألول مــرة يف ليختن . هــذا املــؤمتر يف إطــار وُن

ويعرض املنشور خطوات التنفيذ، ويـشرح األسـس التـشريعية، ويـوفر أمسـاء مكاتـب االتـصال                  
  .واملشورة، ويعطي أمثلة ألفضل املمارسات
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 التعلــيم املــشترك بــني الثقافــات هــو املقهــى النــسائي ومثــة مــشروع آخــر تقدمــه رابطــة  
ات شـهرية   عقـد اجتماعـ   ُتو. للحوار بني الثقافـات   جيدة  الدويل، الذي يوفر للمهاجرات فرصة      

  .موضوعا حمدداكل منها يتناول 
  

  كفالة تطور املرأة والنهوض هبا على حنو كامل -  ٣املادة     
  

  :٢٩ ييز ضد املرأة، رقمتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التم      
تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                    

وتــدعو إىل إدراج املنظــور اجلنــساين وفكــرة واضــحة عــن أحكــام  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
ــة وت      ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي ــود الرامي ــع اجله ــة يف مجي ــة  االتفاقي طلــب إىل الدول

  .الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
    

يف ممارسة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية مكفولـة       بني املرأة والرجل    إن املساواة     
ــا مبوجــب مبــدأ املــساواة املكــّرس يف الفقــرة    .  مــن دســتور ليختنــشتاين ٣١ مــن املــادة ٢قانون

ساواة املاليـــة وغريهـــا مـــن أشـــكال املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل يف يتعلـــق بتعزيـــز املـــ وفيمـــا
  .ليختنشتاين، ُيرجى الرجوع إىل الفصول األخرى من هذا التقرير

  
  التعاون اإلمنائي    

ُيعد مبدأ التضامن مع الفئات احملرومة من حيث ظروفها ونوعية حياهتا ومحاية مـصاحل                
بدايـة واهلـدف األول مـن اهتمامـات ليختنـشتاين يف            هذه الفئـات واحملافظـة عليهـا هـي نقطـة ال           

وتـرد مبـادئ التعـاون والتنميـة الـدوليني يف           . إطار التعاون والتنمية الـدوليني يف اجملـال اإلنـساين         
اجملال اإلنساين يف ليختنـشتاين وأهـدافهما ومـسؤولياهتما األساسـية يف قـانون التعـاون والتنميـة                  

وتؤكـد  . ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٩الذي دخل حيـز النفـاذ يف   ، )٦(الدوليني يف اجملال اإلنساين 
 مــن ذلــك القــانون صــراحة علــى تعزيــز ومحايــة الفئــات الــضعيفة، مثــل  ١ مــن املــادة ٤الفقــرة 
وُيراعـى علـى وجـه      . يـضطلع بالتعـاون علـى أسـاس عـريض ووفقـا ملبـدأ عـدم التمييـز                 ”: املرأة

 .“نـساء واألطفـال واملعـوقني واملـسنني       اخلصوص تعزيـز ومحايـة الفئـات الـضعيفة، وال سـيما ال            
يف مــشاريع التعــاون اإلمنــائي بوصــفه مــسألة  املــرأة قــوم بــه توُيــوىل اهتمــام بــالغ للــدور الــذي  

وباإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم ليختنــشتاين تربعــات إىل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي . حامســة
__________ 

 ,(IHCD Act) بشأن التعاون والتنمية الدوليني يف اجملـال اإلنـساين  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦القانون الصادر يف   )٦(  

LGBl. 2007 No. 149.  
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هبـا الـيت تـضطلع هبـا املنظمـات الدوليـة            للمرأة وغريه من املشاريع املعنية حبماية املرأة والنهوض         
ليختنـشتاين  املقدمـة مـن   سامهات املانظر (مثل جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       

  ).٢مشاريع املرأة، التذييل إىل 
  

  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
  

  :٣٠ ى التمييز ضد املرأة، رقمتوصية اللجنة املعنية بالقضاء عل      
تالحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة حلقـوق اإلنـسان مـن              

ولـذا  . شأنه أن يعـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع نـواحي احليـاة                      
يت مل تـصبح عـضوا      تشجع اللجنة حكومة ليختنشتاين على النظر يف التصديق على املعاهـدة الـ            

  .فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
    

دخلت االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم حيـز                      
 يف االتفاقيـة، كلـها تقريبـا مـن        طرفـا    دولـة    ٣٧ويوجـد حاليـا     . ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١النفاذ يف   

ومل تصدق على االتفاقية حىت اآلن سويسرا أو أي مـن أعـضاء االحتـاد               . املهاجرينبلدان منشأ   
وهلــذا الــسبب، ونظــرا ألنــه لــيس مــن الواضــح حاليــا كيــف سُتفــسر بعــض أحكــام   . األورويب

االتفاقية يف املمارسـة العمليـة مبـا ميكـن أن ميثـل مـشكلة لليختنـشتاين، فإنـه مـن الـسابق ألوانـه               
  . التصديق عليهاالنظر يف

  
  الذكرى السنوية الستون العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

ت مبناســبة الــذكرى الــسنوية الــستني العتمــاد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، ُنظمــ  
وباإلضـافة إىل  . ٢٠٠٨ديـسمرب  /أغسطس وكـانون األول /خالل الفترة بني آب  أنشطة عديدة   

ــة الواســع  ــة اإلعالمي ــيم    التغطي ــصحف واجملــالت، ُنظمــت دورات دراســية للتعل ة النطــاق يف ال
ويف مجيــع اللقــاءات، جــرى التأكيــد علــى األمهيــة احملوريــة حلقــوق    . املــستمر ولقــاءات ثقافيــة 

للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات،          (ذلك  وفقا لـ  اإلنسان وإذكاء وعي اجلمهور املستهدف      
  ).٢٤انظر املالحظات املتصلة باملادة 

  



CEDAW/C/LIE/4
 

24 10-28875 
 

  ترمي إىل تعجيل املساواة الفعليةالتدابري اإلجيابية اليت  -  ٤ادة امل    
  

  :٢٠ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تقـيم كـذلك النتـائج احملققـة جـراء تطبيـق التـدابري                         

 توسيع نطاق هذه التـدابري لتـشمل طائفـة    اخلاصة املؤقتة يف الوقت الراهن، وأن تنظر بالتايل يف     
مــن االســتراتيجيات، مبــا يف ذلــك التــدابري التــشريعية واإلداريــة، وبــرامج التوعيــة والــدعم،         
وختصيص املوارد وإجياد احلوافز، والتعـيني اهلـادف، ووضـع أهـداف وحـصص مقيـدة جبـداول                  

 قيامهــا هبــذه اجلهــود أن ويــتعني علــى الدولــة الطــرف يف. زمنيــة، يف خمتلــف جوانــب االتفاقيــة
  . من االتفاقية٤ من املادة ١ للجنة، بشأن الفقرة ٢٥تأخذ يف االعتبار التوصية العامة رقم 

    
تعمــل ليختنــشتاين علــى دعــم املــرأة والنــهوض هبــا يف العديــد مــن جمــاالت احليــاة الــيت    

وتـدابري  . لـصدد تتعرض فيها ألشكال من احلرمان، وتطبق نطاقا عريضا من األساليب يف هذا ا            
ووفقـا  . اما يسود حاليـا مـن انعـدام املـساواة واقعيـ           يف هناية املطاف    النهوض باملرأة هذه تربرها     

فيما يتعلق باحلمـل     ، ال جيوز أن ُتعامل املرأة معاملة خمتلفة من الوجهة القانونية، إال           ٣١للمادة  
 قــانون املــساواة بــني   مــن٣مــن املــادة ) أ (٤ومــع ذلــك، توضــح الفقــرة  . والــوالدة واألمومــة

بيـد أنـه حيـق ألي    . اجلنسني أن التدابري املالئمة املتخذة إلعمال املساواة الفعلية ال تشكل متييـزا    
  .رةتامؤسسة أن حتدد حبرية أفضل طريقة لتنفيذ التدابري املخ

وهــذه تــشمل . ويف الــسنوات األخــرية، اختــذت احلكومــة تــدابري شــىت للنــهوض بــاملرأة  
املـرأة  مـا دامـت     و. ١٣ إىل   ١٠، ومـن    ٧ إىل   ٥ ومـن    ٣ و   ٢كورة املتـصلة بـاملواد      التدابري املـذ  

ممثلــة متثــيال ناقــصا يف املناصــب الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة القياديــة بــالرغم مــن هــذه   
مـن  بالرجـل   تعزيـز مـساواهتا     هـو   سياسة ليختنشتاين املتعلقـة بـاملرأة       اهلدف من   ظل  ياجلهود، س 

  .هة هلذا الغرضخالل تدابري موج
  

  تعديل األمناط االجتماعية والثقافية للسلوك -  ٥املادة     
التدابري الرامية إىل القضاء على أشكال التحيز واألفكـار املتعلقـة بتفـوق أو دونيـة أحـد                    )أ(  

  اجلنسني، واألدوار النمطية للجنسني
  

  :٢٢ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
ــرأة،            ــستهدف الرجــل وامل ــاملة ت ــة ش ــضع سياس ــة الطــرف أن ت ــة بالدول ــب اللجن هتي

والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية التقليديـة فيمـا يتعلـق بـدوري املـرأة والرجـل                  
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وينبغـي أن تـشمل هـذه       . مـن االتفاقيـة   ) أ (٥و  ) و (٢يف اجملتمع ويف األسـرة، وفقـا للمـادتني          
انونيـة وإداريـة وتـدابري لزيـادة الـوعي، تـشمل املـسؤولني العمـوميني واجملتمـع                  السياسة تـدابري ق   

كمـا ينبغـي أيـضا أن تتركـز علـى إشـراك وسـائط اإلعـالم                 . املدين وتستهدف السكان برمتهم   
املختلفة، مبا يف ذلـك املطبوعـة وشـبكة اإلنترنـت، وأن تـشمل بـرامج متخصـصة وعامـة علـى                      

  .السواء
  

 بدرجـة عاليـة مـن       ، من النساء، وال سـيما الـشابات، يطـالنب اآلن          ابالرغم من أن كثري     
 مـن   ا، وأن كثري  ومبفهوم طبيعة األشياء، بأن تتاح هلن نفس الفرص املتاحة للرجل         الثقة بالنفس   
مـن  متحـررة   ، حيـددون ألنفـسهم دورا يف اجملتمـع وعالقـات وأسـرة              نسيما الشبا  الرجال، وال 

لقوالـب القائمـة علـى    زال متـأثرا با   ال يـ  وك الكثريين مـع ذلـك       القوالب النمطية األبوية، فإن سل    
 أعمـق يف املواقـف أمـرا ممكنـا، اضـطلع مكتـب        ريوبغية جعـل إحـداث تغـي      . نوع اجلنس أساس  

تكافؤ الفرص بعدة مشاريع خالل الفترة املشمولة بالتقرير هبـدف الـتخلص مـن صـور األدوار                 
  .النمطية

  
  صورة الرجل    

مكتـب  قـوم   وي. تقريـر األخـري   الباطراد أنشطتها منـذ     “ لرجلصورة ا ”واصلت مجاعة     
بإعــداد ورقــة اجلماعــة وقامــت . اجلماعــةاهليئــة التنــسيقية واإلداريــة هلــذه بــدور تكــافؤ الفــرص 

وخالل الفترة مـن تـشرين      . “الرعاية املشتركة لألطفال كقاعدة عامة    ”موقف بشأن موضوع    
أربـــع “ صـــورة الرجـــل”  مجاعـــةنظمـــت، ٢٠٠٧ديـــسمرب /أكتـــوبر إىل كـــانون األول/األول

، أعلنـت   ٢٠٠٧ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . “أحاديـث الرجـال   ”أمسيات للمناقـشة بعنـوان      
، ميـول املـشروع تقـدمي       ٢٠٠٢ومنـذ عـام     . www.mannsbilder.liموقعها الشبكي املنقح وهـو      

ويقـوم سـنويا بتقـدمي دعـم مـايل      . رجـال يف حـاالت الطـالق     خدمات مشورة قانونيـة باجملـان لل      
. “أقويـاء فتيـان  فتيـات قويـات و  ”لعقد لقـاءين إىل أربعـة لقـاءات يف املـدارس بـشأن موضـوع          

من سن عشر سـنوات فـأكثر، تتنـاول تلـك            الفتيانويف دورة دراسية ملدة يوم واحد للفتيات و       
 اجلـنس، وإقامـة روابـط بـني مهنـة اإلعـالن             اللقاءات القوالب النمطية القائمة على أساس نـوع       

اجلنس اآلخـر،   جتاه  كل من الرجل واملرأة، واحلد من التحيز واألمناط السلوكية القسرية           دور  و
  .وتعزيز ثقة األطفال بأنفسهم

وأُعــرب عــن . ، نــاقش فريــق عامــل داخلــي مــستقبل صــورة الرجــل  ٢٠٠٨ويف عــام   
ــستقل للرجــل     ــصال م ــب ات ــشاء مكت ــة يف إن ــران١٧ ويف .الرغب ــه، أســس األعــضاء   / حزي يوني

  .“مركز املسائل املتعلقة بالرجل”رابطة غري رحبية تسمى اجلماعة الذكور يف 
  

http://www.mannsbilder.li/�
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  األبيوم     
بزيـارة  فيـه    الـذي يقـوم األطفـال        ،“األبيـوم   ”بعد إجـراء تقيـيم مـستفيض ملـشروع            

 تـصميم املفهـوم يف عـام    آبائهم يف العمل أو يقوم اآلباء أيضا بزيارة أطفاهلم يف املدرسـة، أعيـد         
ُنفـذ يـوم    و. األب تناوب الزيارات بني أماكن العمل واملـدارس       يوم  إذ حيدث اآلن يف     : ٢٠٠٦

األب ُنفـذ يـوم     ،  ٢٠٠٨سـبتمرب   /ويف منتصف أيلول  . ٢٠٠٧األب بنجاح يف املدارس يف عام       
  .يف أماكن العملمرة أخرى 

  الفتيان أحالم - أحالم الفتيات     
 الـذي   “الفتيـان  أحـالم    -أحـالم الفتيـات     ”ماع اخلـرباء املتعلـق بــ        يف تطور آخر الجت     

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧عقده مكتب التعليم ومكتب تكـافؤ الفـرص، ُنظمـت خـالل الـسنة الدراسـية                 
، موجهـة بـصفة خاصـة إىل    “الفتيـان العمـل التربـوي مـع    ”دورة دراسية للتعليم املستمر بشأن      

كما قام مكتـب التعلـيم بتنظـيم الـدورة يف     . يةمعلمي مدارس رياض األطفال واملدارس االبتدائ 
واهلدف مـن هـذه الـدورة هـو أن تكـون مـصدر إهلـام للعمـل          . ٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة الدراسية   
 على حنو أفضل، ميكن إجيـاد حيـز أكـرب    الفتيانفمن خالل التعامل مع . للفتيانالتربوي اليومي  

تــوفري دورة الدراســية جتمــع بــني  واجملــاالت املــستهدفة مــن الــ . يف الفــصول الدراســية للفتيــات 
ــذ        ــات التنفي ــى تطــوير عملي ــساعد عل ــات األساســية واملمارســة، وت ألوضــاع حــسب ااملعلوم

ــة ــه ميكــن      . الفردي ــى طــول ســنة واحــدة، فإن ــدورة الدراســية موزعــة عل ــة ونظــرا ألن ال موازن
  .احملتويات وفقا لظروف عمل املعلمني

  
  عمل الشباب    

وتــشمل فــرادى  .  يف مجيــع بلــديات ليختنــشتاين  جيــري تنظــيم اجتماعــات الــشباب     
ــة          ــات واالحتياجــات الراهن ــو الرغب ــصا حن ــة خصي ــا محــالت موجه ــشباب دائم ــات ال اجتماع

“ الفتيــانليلــة ”و للفتيــات “ ليلــة الــسيدات”: ومــن األمثلــة علــى ذلــك . للــشابات والــشبان
  .فتيات فقطفرص للسفر للتوفري لدفاع عن النفس للفتيات، وعلى اتدريب الو، للفتيان

  يف صور اجلنسنيفكر حلقة عمل للت    
 مبناسـبة اليـوم الـدويل للمـرأة         ٢٠٠٦مكتـب تكـافؤ الفـرص كـل سـنة منـذ عـام               ينظم    

. يف صـور اجلنـسني علـى مـدى التـاريخ واليـوم            فكـر   حلقة عمل يف فصول املـدارس الثانويـة للت        
ــة و        ــني ثالث ــراوح ب ــدد يت ــل كــل ســنة ع ــات العم ــشارك يف حلق ــصول  وحــىت اآلن، ي ســبعة ف

  .مدرسية
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التــــدابري الراميــــة إىل االعتــــراف باملــــسؤولية املــــشتركة للرجــــل واملــــرأة عــــن تعلــــيم    )ب(  
  ومنائهم  اأطفاهلم

  عالوة األسرة    
وينص قـانون عـالوة     . األسر واآلباء الوحيدين  دعم  ُتعلّق ليختنشتاين أمهية كبرية على        
ع األشــخاص الــذين يقــع حمــل إقامتــهم  علــى دفــع إعانــات للمواليــد واألطفــال جلميــ)٧(األســرة

ــشتاين   ــهم يف ليختن ــاكن عمل ــة أو أم ــدره عــالوة مــنحُتو. املدني ــسري  ٢ ٣٠٠ اق  فرنــك سوي
ــة عــام ( ــد، و   ٢ ١٠٠: ٢٠٠٧لغاي  فرنــك ٢ ٨٠٠ فرنــك سويــسري عنــد مــيالد طفــل وحي

ــسري  ــام  (سوي ــة ع ــسري ٢ ٦٠٠: ٢٠٠٧لغاي ــك سوي ــوالدات    )  فرن ــة ال ــل يف حال لكــل طف
  . ُتمنح عالوة ميالد يف حالة تبين طفل دون سن اخلامسةكما. املتعددة

وبالنـــسبة لألســـر الـــيت لـــديها طفـــل . كمـــا زيـــدت عـــالوة الطفـــل منـــذ آخـــر تقريـــر  
أمـا األسـر الـيت      .  فرنكـا سويـسري لكـل طفـل يف الـشهر           ٢٨٠الطفـل   عـالوة   بلغ  تطفالن،   أو

ا سويـسريا لكـل طفـل     فرنكـ ٣٣٠لديها توائم أو لديها ثالثـة أطفـال أو أكثـر، فتحـصل علـى               
 فرنكــا سويــسريا يف الــشهر لكــل طفــل يزيــد عمــره ٣٣٠وُتــزاد عــالوة الطفــل إىل . يف الــشهر

أمــا األشــخاص .  ســنة١٨وُتــدفع هــذه االســتحقاقات مــن املــيالد إىل ســن .  ســنوات١٠علــى 
ليختنـشتاين،  الـيت متنحهـا     عـالوة   الالذين حيق هلم احلصول على عـالوة أجنبيـة هلـا أسـبقية علـى                

  .فيحصلون على تعويض بالفرق
  

  عالوة األسرة الوحيدة الوالد    
 ١٩٩٩يوليــه /يف جمــال عــالوة األســرة، اســُتحدث اســتحقاق جديــد اعتبــارا مــن متــوز  

وأصـبح مـن    . )٨(عـالوة األسـرة الوحيـدة الوالـد        ويالد، ه وعالوة امل لطفل  باإلضافة إىل عالوة ا   
 فرنـك سويـسري لكـل       ١٠٠ضايف قدره   حق الوالد الوحيد أن حيصل على استحقاق شهري إ        

. ي والد وحيد أن يطالب هبذا االستحقاق باإلضافة إىل املطالبة بعـالوة الطفـل             جيوز أل و. طفل
وتـدفع  . وهذه املطالبة قائمة لكل طفل يعيش معه الوالد الوحيد يف إطار أسرة معيـشية واحـدة           

، أصـبحت عـالوة الوالـد       ٢٠٠٧ ينـاير /ومنذ كانون الثـاين   . العالوة باإلضافة إىل عالوة الطفل    
  . فرنك سويسري لكل طفل١١٠الوحيد 

  

__________ 
  .LGBl. 1986, No. 28 بشأن عالوة األسرة، ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٨القانون الصادر يف   )٧(  
  .LGBl. 1999, No. 98 املعّدل لقانون عالوة األسرة، ١٩٩٩مارس / آذار١٠القانون الصادر يف   )٨(  
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  عدد املستفيدين من عالوة الوالد الوحيد يف ليختنشتاين واخلارج: ١اجلدول 
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة

  ٧٦٩  ٧٠٥  ٦٢٧  ٦٤٦  ٦٣٥  عدد املستفيدين

  .AHV/IV/FAK لـ ٢٠٠٧التقرير السنوي لعام : املصدر
  

  اخلصم الضرييب لألطفال    
 فرنـك سويـسري مـن إقـرار ضـريبة           ٦ ٠٠٠ميكن كل سنة خصم إعفاء ضرييب قدره          

 سـنة وملتحـق     ١٦ سـنة أو عـن كـل طفـل يزيـد سـنه عـن                 ١٦الدخل عن كل طفل دون سن       
أو عاجز عـن العمـل، إذا كـان دافـع الـضريبة يعـول ذلـك الطفـل         مهنية، باملدرسة أو يف تلمذة    

ة علــى ذلــك، ُيمــنح دافعــوا الــضرائب الــذين يعيــشون مــع أطفــاهلم يف أســرة    وعــالو. )٩(ماليــا
ومنـذ  .  فرنـك سويـسري مـن الـدخل اخلاضـع للـضريبة            ٦ ٠٠٠معيشية واحـدة خـصما قـدره        

ــانون الثـــاين ١ ــاير /كـ ــدره   ٢٠٠٨ينـ ــاء قـ  فرنـــك ٩ ٠٠٠، أصـــبح مـــن املمكـــن خـــصم إعفـ
 ثلـث مبلـغ الـضريبة     ا قـدره  يـا خـصم   وُيمنح األزواج الذين مل ينفصلوا قانونا أو فعل       . سويسري

  .الكلية املبني يف إقرارهم الضرييب
  

  النشرة املتعلقة بالنهوض باألسر يف ليختنشتاين    
النـهوض باألسـر يف   ”بـشأن  نـشرة  ٢٠٠١ينـاير  /أُصـدرت ألول مـرة يف كـانون الثـاين      

دليل ويـوفر هـذا الـ     . صاغها مكتب الشؤون االجتماعية ومكتب تكافؤ الفـرص        ،“ليختنشتاين
ــشتاين،       ــهوض باألســرة يف ليختن ــة للن ــة واخلاصــة املقدم ــشأن املــنح العام معلومــات للــسكان ب
وكيف ميكن لألسر أن تستفيد من هذه املنح، واألماكن اليت ميكن أن حتصل منـها علـى مزيـد                   

 طبعـة   ٢٠٠٢مـايو   /وبسبب ارتفاع الطلب على تلك النشرة، أُصدرت يف أيار        . من املعلومات 
  .، وأُصدرت طبعة ورقية ثالثة٢٠٠٨ملت كنسخة على اإلنترنت يف عام ثانية، اسُتك

  
  الفقراملتعلق بتقرير ال    

وبلغــت . )١٠(، أُتــيح التقريــر الثــاين املتعلــق بــالفقر للجمهــور ٢٠٠٨ســبتمرب /يف أيلــول  
ومتثــل هــذه النــسبة .  يف املائــة١١نــسبة األســر املعيــشية ذات الــدخل املــنخفض يف ليختنــشتاين 

__________ 
 .LGBl) قانون الضرائب(ئب الوطنية والبلدية  بشأن الضرا١٩٦١يناير / كانون الثاين٣٠القانون الصادر يف   )٩(  

1961, No. 7.  
يوليـه  /التقرير الثاين املتعلق بالفقر، الدخل املنخفض واحلرمان االجتماعي، مكتب الشؤون االجتماعيـة، متـوز      )١٠(  

٢٠٠٨.  
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وبدون مـساعدة   .  فرنكا سويسريا  ٢٧ ٧٥٤رة معيشية يصل دخلها إىل ما يعادل         أس ١ ٥٢٨
وهنـاك فئتـان مهـا األكثـر تـأثرا بالـدخل املـنخفض              .  يف املائة  ١٩,٢اجتماعية، تصل النسبة إىل     

 يف املائة، واملتزوجون الذين لديهم أكثـر مـن   ٢٣,٤األسر املعيشية الوحيدة الوالد بنسبة    : ومها
واخلدمات االجتماعية اليت تقـدمها الدولـة أثرهـا أكـرب مـا ميكـن               .  يف املائة  ١٤,٧طفلني بنسبة   

 يف املائـة،    ١٧ يف املائـة، مث األسـر املعيـشية الوحيـدة الوالـد بنـسبة                ٢٣على كبـار الـسن بنـسبة        
وفيما يتعلـق باألسـر، تعتـرب عـالوة         .  يف املائة  ١٤واألسر اليت لديها ثالثة أطفال أو أكثر بنسبة         

  .عالوة الوالد الوحيد مها األكثر فعاليةوالطفل 
  

  مقارنة دولية لنسب الدخل املنخفض: ٢اجلدول 
  
  البلد

نـــسبة األســـر املعيـــشية ذات الـــدخل  
  املنخفض

 يف املائـة    ٦٠(عتبة الـدخل املـنخفض      
  )الوسطيمن الدخل 

  ٢٧ ٧٥٤  ١١  )٢٠٠٤(ليختنشتاين 
  ٢٩ ٣٨٣  ١٤  ٢٠٠٦(لكسمربغ 

  ١٨ ٨٥٠  ١٤  ٢٠٠٣(أملانيا 
  ١٧ ٨١٣  ١٢  )٢٠٠٤(النمسا 
  ال ينطبق  ٢٠  )٢٠٠٦(إيطاليا 

  ال ينطبق  ١٦  )٢٠٠٦ (٢٥ -االحتاد األورويب 

 .، مكتب الشؤون االجتماعية٢٠٠٨لفقر، املتعلق باالثاين التقرير : املصدر
  

فبـالرغم مـن أن     . وتبني مقارنة النـسب أن موقـف ليختنـشتاين جيـد بدرجـة ملحوظـة                
ويلـزم ملقارنـة األسـر      . منخفـضة باملقارنـة بالبلـدان األخـرى       مـا زالـت     النـسبة   إن  فـ العتبة عالية،   

ــار     مــستوى ارتفــاع املعيــشية ذات الــدخل املــنخفض بالبلــدان األخــرى أن يؤخــذ بعــني االعتب
 تتـسم بارتفـاع عتبـة    - شـأهنا شـأن لكـسمربغ    -ومن مث، فإن ليختنـشتاين  . ألجور واألسعار ا

  .الدخل املنخفض
  

  مع وسائط اإلعالمالتعاون     
حقـوق اإلنـسان وحقـوق املـرأة، انظـر          بـشأن   فيما يتعلق بالتعاون مع وسائط اإلعـالم          

  .٢٤املالحظات املتصلة باملادة 
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وعلـى  ) وخباصة االجتار بـاملرأة والبغـاء     (القضاء على مجيع أشكال االستغالل       -  ٦املادة      
  العنف ضد املرأة

  العنف العائليمن العنف، وية العنف ضد املرأة، وقانون الوقا  )أ(  
  قل ال للعنف ضد املرأة: نداء صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

ــا          ــروا، ريت ــام لألون ــوض الع ــة، واملف ــات اخلارجي ــاد األورويب للعالق ــام مفــوض االحت ق
مــع وزراء خارجيــة النمــسا الشــتراك كيرببــك، عنــدما كانــت وزيــرة خارجيــة ليختنــشتاين، با 

قـل ال للعنـف ضـد    ”ليونان، بتوقيـع نـداء صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة          وسويسرا وا 
وهتــدف محلــة الــصندوق إىل توعيــة وحــشد اجلمــاهري  . ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٣يف “ املــرأة

العنف ضد املـرأة وتـدعو صـّناع القـرار يف مجيـع البلـدان إىل معاملـة        شأن  على الصعيد العاملي ب   
وبتأييـدها هلـذا املوضـوع، دّعمـت     . موضـوعا مهمـا وذا أولويـة عاليـة      العنف ضد املرأة بوصفه     

ليختنشتاين محلة صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وأكـدت األولويـة العاليـة الـيت توليهـا                     
  .ليختنشتاين للموضوع

  
  العنف العائلياإلحصاءات املتعلقة ب    

ــام    ــاك ) ٢٠٠٧ (٢٠٠٨يف عـ ــان هنـ لـــشرطة يف  مـــن جانـــب االتـــدخ) ٤٩ (٢٣كـ
قامت الشرطة بطرد مرتكب العنـف مـن        )  رجال ٧(ويف سبع حاالت    . العنف العائلي حاالت  

، كانـت   ٢٠٠٧ويف عـام    . املرتكب دخـول املـسكن    ُحظر على   ،  )رجالن(البيت، ويف حالتني    
ــاك  ــات  ١٠هن ــرأة واحــدة ٩(طــرد عملي ــى  )  رجــال٧( حــاالت ٧و )  رجــال وإم حظــر عل

تقييــدي حــصلت الـضحية علــى أمـر   ) ٢٠٠٧ (٢٠٠٨عـام  حــاالت يف ) ٤( ٣ويف . الـدخول 
مكتــب املــدعي قُــدمت شــكوى حبــدوث مالحقــة إىل  ، ٢٠٠٨ ويف عــام .مــن حمكمــة العــدل 

، اعُتقـل يف ليختنـشتاين      ٢٠٠٩ويف عـام    . وأوقف مكتب املدعي العام إجراءات القضية     . العام
  .اوُسلم إىل سويسرمالحقة رجل مطلوب يف سويسرا يف هتمة 

  
  املالحقةجرمية  اجلنائي ضد احلكم    

، الـيت ناقـشت بالفعـل احلكـم اجلنـائي           ٢ُيرجى الرجوع إىل املالحظات املتصلة باملادة         
  .٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠، الذي دخل حيز النفاذ يف املالحقةجرمية ضد 

  العمل مع مقتريف العنف    
يــة يــؤدي العمــل مــع مقتــريف العنــف دورا مهمــا، حيــث أنــه يــساعد علــى حتــسني محا    
وهلذا الـسبب، يقـوم فريـق عامـل تـابع ملكتـب الـشؤون االجتماعيـة بـصياغة مفهـوم                     . اياالضح

، ُعقـد لقـاء بـشأن       ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . للعمل مع مـرتكيب العنـف يف ليختنـشتاين        
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هذا املوضوع هبدف الوصول إىل الوضع األمثل للتعاون بشأن العمل مـع مـرتكيب العنـف فيمـا                 
، نظّـم مكتـب الـشؤون االجتماعيـة         ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تشرين األول  .  املختصة بني املنظمات 

  .“التعامل مع حاالت العنف احلادة: العنف النفسي االجتماعي”حلقة عمل للخرباء بشأن 
  

  التعويض خارج نطاق القضاء    
 ؛)١١(مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ) ز (٢٢املادة  (يتم التعويض خارج نطاق القضاء        

التـهم  ورود  فبعـد   . على تعليمات من دائرة مراقبة السلوك يف ليختنـشتاين وحتـت إشـرافها            بناء  
مكتـب املـدعي العـام أو احملكمـة، يقـوم اإلخـصائيون االجتمـاعيون               مـن   قـرار   صـدور   اجلنائية و 

واهلـدف مـن التعـويض خـارج        . بعرض تسوية للرتاع يف حاالت اجلـرائم الـصغرية أو املتوسـطة           
توصل إىل تعويض يتفق عليه الطرفان عن طريق وساطة حمايدة بني الطـرف             هو ال القضاء  نطاق  

 يتمثـل اهلـدف يف إجيـاد حـل عـادل جلميـع األطـراف خـارج نطـاق احملكمـة                    و. املتضرر واملتـهم  
الـشراكات دورا خاصـا يف      داخـل   وألسـباب خمتلفـة، تـؤدي اخلالفـات         . مبساعدة وسيط حمايـد   

نازعـات يف العالقـات كـثريا مـا تتـصاعد، وال بـد مـن                هذا الـصدد، وال سـيما بـالنظر إىل أن امل          
وتتمثـل مزيـة ذلـك اإلجـراء يف أنـه       . الطرف الـذي وقـع عليـه الـضرر        إيالء اهتمام خاص حلالة     
الذي غالبا ما يكون يعاين مـن نـوع مـا مـن حـاالت            شخص املضرور،   ميكن تلبية احتياجات ال   

أحـدمها إمـرأة واآلخـر      من شخصني،   ا  فريق مراقبة السلوك عموم   تألف  وهلذا السبب، ي  . القسر
العنـف   حالـة مـن حـاالت        ٣٣، مت التوسـط فيمـا جمموعـه         ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويف عامي   . رجل
و ) نـساء  ٣ رجـال و     ٢٤( متـهما    ٢٧إذ اتصلت دائرة مراقبة السلوك بــ        .  يف العالقات  العائلي
ــرأة٢٣ رجـــال و ٤( مـــن األطـــراف املتـــضررة  ٢٧  نـــساء ٦( شخـــصا ١٢فـــضال عـــن )  إمـ
ــه   ) رجــال ٦ و ــضررين يف الوقــت ذات ــهمني ومت ــسبة  . كــانون مت ــة مــن  ٤٠وكانــت ن  يف املائ

 يف املائـــة اتـــالف ١٣ يف املائـــة هتديـــدات خطـــرية، و ٣٣اجلـــرائم عبـــارة عـــن اعتـــداءات، و  
  . يف املائة من املنازعات يف العالقات إىل نتيجة إجيابية٧٦ومت التوصل يف . ممتلكات

  
  ئليالعنف العابشأن استجواب     

، قــدم عــضوان يف الربملــان، كانــا أيــضا عــضوين يف اجلمعيــة  ٢٠٠٧أغــسطس /يف آب  
وكـــان .  ضـــد املـــرأةالعنـــف العـــائليالربملانيـــة جمللـــس أوروبـــا، اســـتجوابا يف الربملـــان بـــشأن  

أوقفــوا ”املــستجوبان الربملانيــان يرغبــان مــن وراء هــذا االســتجواب دعــم محلــة جملــس أوروبــا  
وطلب املـستجوبان مـن احلكومـة تقـدمي معلومـات بـشأن القواعـد               . “أة ضد املر  العنف العائلي 

القانونية للتعاون مع أطراف ثالثة، وبيانـات إحـصائية، وتقـارير الـشرطة، والقـرارات القـضائية                 
__________ 

  .LGBl. 1988, No. 62 ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول١٨قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر يف   )١١(  
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ومشل هدف املـستجوبني توعيـة اجلمهـور بـشأن     .  ضد املرأةالعنف العائلي فيما يتصل ب  املتخذة  
وردت احلكومـة، يف اجتماعهـا املعقـود يف         . سياسة االجتماعيـة  هذا الشاغل اهلام من شواغل ال     

وأوضح تقريـر احلكومـة     . ، على االستجواب وأحالت الرد إىل الربملان      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨
العنف األحكــام القانونيــة الــيت تتــصل اتــصاال مباشــرا باملوضــوع والوضــع العــام فيمــا يتعلــق بــ   

التوصــل إىل اســتنتاجات الختــاذ تــدابري تــشريعية      يف ليختنــشتاين، مبــا يتــيح إمكانيــة    العــائلي
  .تنظيمية أو
  

  العنف العائليخطة العمل الوطنية ملكافحة     
ــا     ــائليأوقفـــوا ”يف إطـــار محلـــة جملـــس أوروبـ  إىل ٢٠٠٦(“  ضـــد املـــرأةالعنـــف العـ
وتـشمل  . العنف العائلي ، قام مكتب تكافؤ الفرص بإعداد خطة عمل وطنية ملكافحة           )٢٠٠٨

بشأن اإلقامة بعد فـسخ الرابطـة    األساسي  حلكومة  االتنظيم؛ وقرار   : جملاالت التالية خطة العمل ا  
ــع البيانــات واملعلومــات؛       ــشبكات والتعــاون؛ وجتمي ــة مــن العنــف؛ وإقامــة ال الزوجيــة؛ والوقاي

ومت وصــف الوضــع الــراهن يف كــل جمــال وصــياغة   . واملنــع؛ والعمــل مــع املــرتكبني؛ والــصحة 
  .احتماالت التحسني

 وأوكلـت إىل مكتـب      ٢٠٠٨أبريـل   /اطت احلكومة علمـا خبطـة العمـل يف نيـسان          وأح  
تكــافؤ الفــرص مهمــة مناقــشتها مــع جلنــة احلمايــة مــن العنــف وحمكمــة العــدل وتقــدمي تــدابري     

  .ملموسة يف هذا الصدد إىل وزارة األسرة وتكافؤ الفرص
حتـسني الـربط    : وانبثق عن املناقشات اليت جرت مع املؤسستني موضـوعان ذوا أولويـة             

  .الشبكي والتعاون فيما بني خمتلف مكاتب الدعم، وحتسني محاية الضحايا
، وافقــت احلكومــة علــى مــشروع عــرب وطــين بعنــوان       ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٣ويف   

 ويهــدف .“العــائليلعنــف التــصدي لمــن أجــل  برنــامج للتــدخل - .S.I.G.N.A.L(نال غســي”
وتوجيه انتبـاه األطبـاء إىل      العنف على الصحة،    ثر  أ ب املشروع إىل إبالغ األطباء وهيئة التمريض     

. نال، وربـط شـركاء النظـام شـبكيا علـى الـصعيد عـرب الـوطين                غاملبادئ التوجيهيـة ملـشروع سـي      
غ ريوجيــري عرضــه يف فــورارلب“ مــا وراء الواجهــة”وأُقــيم يف إطــار املــشروع معــرض عنوانــه  

  .٢٠١٠نوفمرب /ىل تشرين الثاين إ٢٠٠٩أبريل /ويستمر املشروع من نيسان. وليختنشتاين
  

  دار املرأة    
 رابطة محايـة النـساء املعتـدى علـيهن وأطفـاهلن، يف عـام               ا تديره يت دار املرأة، ال   ئتنشأُ  
وتدّعم احلكومـة دار املـرأة يف ليختنـشتاين يف      . وفر مكانا إلقامة ضحايا العنف    ت ي، وه ١٩٩١

  . فرنك سويسري٣٢٠ ٠٠٠إطار اتفاق خدمة بينهما مبسامهة سنوية قدرها 
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  ٢٠٠١عدد النساء الاليت أدخلن دار املرأة منذ عام : ٣اجلدول 
  

   من ليختنشتاين الدارعدد من أُدخلن منهن  عدد النساء الاليت أُدخلن دار املرأة  السنة

٨  ٢٧  ٢٠٠١  
٩  ١٧  ٢٠٠٢  
٦  ١٣  ٢٠٠٣  
٩  ١٢  ٢٠٠٤  
٨  ٩  ٢٠٠٥  
١١  ١٥  ٢٠٠٦  
١٣  ١٧  ٢٠٠٧  
٦  ١٣  ٢٠٠٨  

  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠١التقارير السنوية لدار املرأة، من : راملصد
  

  تدريب ضباط الشرطة    
نظرا ألن تنفيذ قانون احلماية مـن العنـف يفـرض أعبـاء كـبرية علـى الـشرطة الوطنيـة،                       

فــإن مجيــع املتــدربني اجلــدد مــن أفــراد الــشرطة امللــتحقني بأكادمييــة الــشرطة يتلقــون تــدريبا يف   
ا أن هــذا املوضــوع هــو أحــد املواضــيع الــيت ُيمتحنــون فيهــا يف   كمــ. العنــف العــائليموضــوع 

  .امتحان تأهيل الشرطة
  

  العنف اجلنسي  )ب(  
 شـكوى علـى التـوايل إىل الـشرطة          ٢٢ و   ٤٠، قُدمت   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧خالل عامي     
والقهــر غتــصاب تتعلــق باال ٢٠٠٨يف عــام  الــيت قــدمت ىوكــان مخــس مــن الــشكاو. الوطنيــة
 هنـاك أربـع شـكاوى أخـرى      تومـا زالـ   ).  من القانون اجلنائي   ٢٠١و   ٢٠٠املادتان  (اجلنسي  

، أُبلغــت الــشرطة ٢٠٠٧ويف عــام . قيــد النظــر يف مكتــب املــدعي العــام أو يف حمكمــة العــدل  
ويف . وُحكم على املرتكـب يف إحـدى هـذه احلـاالت بالـسجن            . بوقوع أربع حاالت اغتصاب   

ويف احلـالتني املتبقيـتني أوقفـت اإلجـراءات         . ٢٠٠٩مـايو   /ثانية، بدأت احملاكمة يف أيـار     الالة  احل
، أحالـت الـشرطة إىل مكتـب املـدعي          ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويف عـامي    . بسبب عدم كفاية األدلـة    

 مـن القـانون     ٢٠٣املـادة   (علـى التـوايل، حبـدوث حتـرش جنـسي            شكاوى،   ٦ شكويني و    العام
ر أي الئحــة اهتــام يف ومل تــصد).  مــن القــانون اجلنــائي٢١٨املــادة (وإظهــار العــورة ) اجلنــائي

ــام    ــا يف ع ــتني وقعت ــة  ٢٠٠٧احلــالتني الل ــة األدل ــدم كفاي ــة   .  لع وأســفرت احملاكمــات عــن إدان
ــدمت يف عــام        ــيت قُ ــشكاوى ال ــة بال ــست املتعلق ــضيتني مــن القــضايا ال ــرتكبني يف ق . ٢٠٠٨امل
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 واضطُر مكتب املـدعي العـام إىل تنحيـة   . خرىأزالت التحقيقات جارية يف ثالث حاالت      وما
 أيضا، أُبلغ مكتـب املـدعي       ٢٠٠٨ويف عام   . اجلاينحالة واحدة حيث أنه مل يتم التعرف على         

ثــالث هتــم مــع الــشرطة تعاملــت و. قــّصرأشــخاص ارتكــاب ســت جــرائم جنــسية ضــد بالعــام 
وأسـفرت  . ٢٠٠٨يف عـام  ) من القانون اجلنائي) أ (٢١٨املادة (جنائية ناشئة عن مواد إباحية     

ــة      نيتاإلجــراءات يف اثنــ  ــة الثالث ــف اإلجــراءات يف احلال ــتني ووق ــن إدان ــذه احلــاالت ع ــن ه .  م
 فيمـــا يتعلـــق ٢٠٠٨  عـــاموأ ٢٠٠٧ أي اعتقـــاالت يف عـــام توجـــه أي اهتامـــات أو ُتجـــر ومل

  .مبمارسة البغاء
اء اجلنــسي يف الــسنوات العتــداإلجــراءات املتعلقــة حبمايــة األطفــال مــن ا كُثفــت وقــد   
ــشئ ف١٩٩٩ويف عــام . األخــرية ــق خــرباء مــشترك بــني التخصــصات     أن ــداء ملناهــضة ري االعت

. اجلنسي على األطفال والشباب، وأنيطت به مسؤولية إسداء املشورة إىل اخلـرباء واملؤسـسات           
ويف حــاالت . وهــو يعمــل أيــضا كمكتــب اتــصال لألشــخاص املتــضررين والقــريبني منــهم        

يف وقعـت   حالـة  ١٢ويف  . الزمـة االشتباه، ميكن أن ُيطلب إليه الشروع يف اختـاذ اإلجـراءات ال           
علـى  اجلنـسي   العتـداء   ل) مـشتبه فيهـا   (، قدم الفريق العامل مشورة أو أُبلغ حباالت         ٢٠٠٨عام  

وكان إذكاء وعي معلمي تالميذ املدارس االبتدائية موضوعا مهمـا يف عـام      . األطفال والشباب 
تقدمي عرض ألطبـاء    ، قام فريق اخلرباء ب    ٢٠٠٩ويف بداية عام    . ٢٠٠٩ واستمر يف عام     ٢٠٠٨

اجلنـسي  العتـداء  الطوارئ، مشل معلومات بشأن اإلجراءات املهمة اليت ينبغي اختاذها ملواجهـة ا       
ألطفـال اسـتمرت   علـى ا اجلنـسي  العتـداء  ويف إطار محلة للـشرطة الوطنيـة ملنـع ا       . ألطفالعلى ا 

ة وقـــف اســـتغالل األطفـــال يف إنتـــاج املـــواد اإلباحيـــة علـــى شـــبك ”ثـــالث ســـنوات بعنـــوان 
، قــام فريــق اخلــرباء، بالتعــاون مــع الــشرطة الوطنيــة بتنظــيم لقــاءات إعالميــة لآلبــاء  “اإلنترنــت
، يقــوم فريــق ٢٠٠١ومنــذ عــام . اللغــة التركيــةبوُعقــد لقــاء خــاص لآلبــاء األتــراك . واملعلمــني

وناقــشت . اخلــرباء بــصفة منتظمــة بتنظــيم دورات تثقيفيــة مــستمرة لنطــاق عــريض مــن اخلــرباء 
ــدورة الــ  ــران ال ــه /يت ُعقــدت يف حزي ــواد    ٢٠٠٩يوني ــاج امل ــال يف إنت  موضــوع اســتغالل األطف
تعامـل مـع حـاالت اسـتغالل        أن ي فريـق اخلـرباء تعـني عليـه بـصورة متزايـدة             نظرا ألن   اإلباحية،  

األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية والتهديدات واملخاطر اليت يتعرضون هلا على شـبكة اإلنترنـت               
  .الدردشةويف غرف 

  
  البغاء واالجتار باملرأة  )ج(  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تتلق ليختنشتاين أي طلبات لتقدمي مساعدة قانونيـة               
، تلقـت شـرطة ليختنـشتاين ثالثـة تقـارير           ٢٠٠٧يوليـه   /ومنـذ متـوز   . متبادلة فيما يتعلـق بالبغـاء     

فـت اإلجـراءات يف حالـة واحـدة         وأوق. تتعلق باالشتباه يف تشجيع البغاء أو البغاء غري القـانوين         
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ومازالـت احلالتـان املتبقيتـان قيـد        . يف غضون ذلك، حيث أن االشتباه مل يكن هناك ما يؤكـده           
  .النظر وقت جتميع هذا التقرير

وكما ُبني بالفعل يف التقرير القطري الثالث، ليست ليختنـشتاين بلـد عبـور أو مقـصد                   
ــيت     ــائج ال ــا للنت ــشر، وفق ــنظم بالب ــشتاين   لالجتــار امل ــة يف ليختن ــشرطة الوطني ــا ال ــصت إليه .  خل

  .حىت اآلن حدوث أي حالة من حاالت االجتار بالبشرُيعرف  ومل
وُتصنف الراقصات يف النـوادي الليليـة الـسبعة العاملـة حاليـا يف ليختنـشتاين بوصـفهن                    
وهــن يقمــن يف ليختنــشتاين لفتــرة .  مــصدر خطــر فيمــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر لكشفئــة قــد تــ

وقــد .  لإلقامــة ملــدة قــصريةتــصريح خــاصبنــاء علــى قــصاها ســبعة أشــهر مــن الــسنة التقومييــة أ
بشأن السماح بدخول الراقـصات واملوسـيقيني العـاملني يف           )١٢(أصدرت احلكومة قرارا أساسيا   

ــة العــاملني    ــة، يتــضمن قواعــد تفــصيلية حلماي ــوادي الليلي ــى   . الن ــتعني عل ــال، ي فعلــى ســبيل املث
ن لــديهن تــأمني صــحي وتــأمني ضــد احلــوادث، وأن يــشاركن يف مــشروع الراقــصات أن يكــو

ــ، وأن “الوقايــة مــن اإليــدز يف صــناعة اجلــنس ”بــشأن  وفر هلــن أمــاكن مالئمــة لإلقامــة وأن  ُت
وكإجراء وقائي آخـر،    . حيصلن على احلد األدىن للرواتب املطّبق على صناعة الفنادق واملطاعم         

نت الراقصات األجنبيات الاليت يطلنب تأشرية قـد عملـن يف           ال ُتمنح تصاريح اإلقامة إال إذا كا      
وحيـدد القـرار األساسـي أيـضا حـصة معينـة            . سويسرا قبل بدء عملـهن يف ليختنـشتاين مباشـرة         

إذ جيوز لكل ناد ليلي أن يستخدم كـل شـهر مخـس راقـصات               : لتشغيل الراقصات واملوسيقيني  
صادر عـن احلكومـة األسـاس الـذي         ويشكل القرار األساسي الـ    . وموسيقي واحد كحد أقصى   

الـشرطة الوطنيـة ومكتـب اهلجـرة وجـوازات      ريهـا  تقوم عليه عمليات التفتـيش املنتظمـة الـيت جت    
وتستخدم عمليات التفتيش بغرض التحقـق مـن الوضـع مـن حيـث             .  على النوادي الليلية   السفر
أحــد اجلوانــب ويتمثــل .  وظــروف العمــل، واألجــور املدفوعــة، وأمــاكن إقامــة النــساء،اإلقامــة

وجتـري توعيـة ضـباط    . املهمة من عمليات التفتيش يف رصد أي عالمات تتعلق باالجتار بالبشر    
وباإلضـافة إىل ذلـك، يتطلـب    . الشرطة فيما يتعلـق هبـذا املوضـوع يف دورات تدريبيـة مـستمرة       

القرار األساسي من أصـحاب األعمـال مـنح مـن يعملـون لـديهم إجـازة حلـضور لقـاء إعالمـي                     
“  الوقــائيليناادغــامــشروع م”للحــصول علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر  ( الــسلطات تنظمــه
أحـد  املـشاركة يف    بـشرط   تصدر تصاريح اإلقامة القصرية املـدة الـسالفة الـذكر إال             وال). أدناه

ويف حالـة انتـهاك هـذا الـشرط، جيـوز للـسلطات أال تـصدر التـصريح          . هذه اللقاءات اإلعالمية  
وإذا تكـرر انتـهاك شـرط املـشاركة مـن صـاحب             . اك شـرط املـشاركة    وأن تفرض غرامة النتـه    

__________ 
مـن املرسـوم املتعلــــق بالـسماح بدخـــــول وإقامـــــة األجانـــــب          ) هــ  (١٦القــــرار األساســــي بـشــأن املـادة         )١٢(  

)RA 2008/3368-2532(١القرار األساسي املتعلق بالفقرة : ؛ سابقا) مـن املرسـوم املتعلـق    ٥٤مـن املـادة   ) ح ،
  .LGBl. 2004, No. 253 (RA 2005/28-2510)بتنقل األشخاص 
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اإلقامـة مبوجـب    بتـصريح   الصاحب العمل أن يتوقع املزيد من رفـض طلبـات           على  العمل ذاته،   
  . من قانون األجانب وسداد ما مل تتم تغطيته من التكاليف اليت تكبدها العاملون٨٩ املادة

  
  البشراملبادئ التوجيهية ملكافحة االجتار ب    

“ مائـدة مـستديرة بـشأن االجتـار بالبـشر     ”، عقـدت  ٢٠٠٦ديـسمرب  /يف كـانون األول   
ــضحايا         ــة لل ــدمي الرعاي ــق تق ــاء، وســلطات اهلجــرة، ومراف ــني ســلطات االدع ــاون ب ــز التع لتعزي

فيمــا يتعلــق مبــشكلة االجتــار ) مكتــب مــساعدة الــضحايا، ومكتــب الــشؤون االجتماعيــة، اخل (
ملــــستديرة صــــياغة مبــــادئ توجيهيــــة ملكافحــــة االجتــــار بالبــــشر يف املائــــدة امت يف و. بالبــــشر

وهتدف املبـادئ التوجيهيـة إىل حتديـد        . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣ليختنشتاين، اعتمدهتا احلكومة يف     
التعامــل مــع أي حالــة مــن حــاالت االجتــار بالبــشر يف ليختنــشتاين،  األســلوب الــذي ســيتم بــه 

وهلـذا  . ختصة، ولزيادة احتمال كشف هـذه احلـاالت       لكفالة وجود تعاون فيما بني املكاتب امل      
قـدرها  يف احلالـة    السبب، متنح املبادئ التوجيهيـة لـضحايا االجتـار بالبـشر احملـتملني فتـرة للنظـر                  

وإذا قــررت . تتعلــق بــاهلجرةإنفاذيــة تتخــذ أي إجــراءات  وخــالل هــذه الفتــرة، ال .  يومــا٣٠
وفقـا للمـادة   ) تصريح إقامة ملـدة قـصرية    (الضحية التعاون مع السلطات، يصدر تصريح مؤقت        

مــن املرســوم ذي الــصلة املتعلــق بالــسماح بــدخول   ) د (١٦  مــن قــانون األجانــب واملــادة ٢١
لفتــرة الالزمــة لوجــود الــضحية حبــسب اوجيــوز متديــد هــذا التــصريح، . )١٣( وبقــائهماألجانــب

كمـا جيـوز ملكتـب      . ةإلجراء التحقيقات اجلنائيـة مـن قبـل الـشرطة واختـاذ اإلجـراءات القـضائي               
اهلجــرة وجــوازات الــسفر، عنــد الطلــب، املوافقــة علــى ممارســة الــضحية لعمــل مالئــم لكفالــة   

  .استقرارها نفسيا خالل فترة اإلجراءات اجلنائية
  

  الوقائيمشروع ماغدالينا     
لــضحايا االجتــار بالبــشر الوقــائي مــشروع ماغــدالينا ”أنــشأت املائــدة املــستديرة أيــضا   
، أصبح مـن املـتعني علـى الراقـصات الـاليت يعملـن يف               ٢٠٠٩مايو  /ومنذ بداية أيار  . “احملتملني

احلانـــات والنـــوادي الليليـــة يف ليختنـــشتاين أن يـــشاركن يف لقـــاء إعالمـــي يقـــوم فيـــه ممثلـــون  
القـانوين املتعلـق بالعمـل،      وضـعهن   لسلطات ومكتب مساعدة الـضحايا بـإعالم النـساء بـشأن            ل
لـضحايا االجتـار    تاحـة    والتـأمني االجتمـاعي والـصحي، واخلـدمات امل         يف ليختنشتاين، إقامتهن  و

الظــروف الــيت ميكــن أن تفــضي إىل  تــوقي واهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو العمــل علــى   . بالبــشر
ــة اســتغالهلن يف  ــيت ال ميكــن  البيئ ــا، ال ــن     تفاديه ــشر احملــتملني م ــار بالب ــتمكني ضــحايا االجت ول

رتفـاع معـدل الـدوران يف       نظـرا ال  و. اعدة الـضحايا  االستفادة من مكاتب إسداء املشورة ومـس      
__________ 

 .LGBl بـشأن الـسماح بـدخول األجانـب وبقـائهم،      ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٦املرسوم الـصادر يف    )١٣(  

2008, No. 350.  
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ويف هنايـة الـسنة، ُيجـرى تقيـيم لنتـائج املـشروع             . هذه الصناعة، ُتعقد هذه اللقاءات كل شـهر       
  .مواصلتهينبغي التجرييب لتحديد ما إذا كان 

  
  “ال تصدق الوعود الرباقة”معرض السفر املعنون     

ــة يف ليختنــ       ــع الكنيــسة اإلجنيلي ــاون م ــة باالجتــار    بالتع ــستديرة املعني شتاين، واملائــدة امل
ال تـصدق  ”بالبشر، ومنظمة العفو الدولية، أقام مكتب تكـافؤ الفـرص معـرض الـسفر املعنـون        

ومشلـت  .  يف مـوقعني يف ليختنـشتاين      “يف عـصر العوملـة    رأة  واالجتـار بـامل    البغاء   -الوعود الرباقة   
مقدمــة مواضــيعية عنــد افتتــاح املعــرض،  املعــرض علــى هــامش اللقــاءات اجلانبيــة الــيت ُعقــدت  

باالجتـار  املعنيـة   وعرض فيلم بشأن املوضوع، أعقبه إجـراء مناقـشة مـع ممثلـي املائـدة املـستديرة                  
لقـاء  وتناولت الكنيسة اإلجنيلية موضوع االجتار بالبـشر يف         . بالبشر بشأن احلالة يف ليختنشتاين    

  .كما زار املعرض فصالن من فصول املدارس. بالكنيسة
  

  “٢٠٠٨يورو ”أثناء بطوالت رأة محلة مناهضة االجتار بامل    
، ُعقدت البطوالت األوروبية لكـرة      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٧خالل الفترة من      

. وخــالل البطــوالت، أُطلقــت محلــة ملناهــضة االجتــار بالنــساء      . القــدم يف سويــسرا والنمــسا  
خلـرباء واملنظمـات غـري احلكوميـة يف         وُنظمت هذه احلملة برعاية حتـالف عـريض مـن مكاتـب ا            

 فرنـــك ٢٠ ٠٠٠ودّعمـــت حكومـــة إمـــارة ليختنـــشتاين احلملـــة مبـــسامهة قـــدرها  . سويـــسرا
وكانـــت احلملـــة موجـــودة أيـــضا يف ليختنـــشتاين، وخباصـــة يف منطقـــة مـــشجعي  . سويـــسري

  .بطوالت اليورو، حيث ُعرضت املباريات على شاشة كبرية
  :رأة باملبادرات التاليةويف إطار احلملة اضطلعت شبكة امل  

ــادوز       -   ــورو يف ف ــة مــشجعي بطــوالت ي ــة يف منطق ــشأن احلمل ــرض  : إعــالن ب حيــث ُع
.  مــرة١٥اإلعــالن علــى شاشــة كــبرية يف منطقــة مــشجعي بطــوالت يــورو يف فــادوز  

  .وكان اإلعالن مطابقا لإلعالن الذي ُعرض على التلفزيون السويسري
 أتـاح منظمـو منطقـة مـشجعي         :www.em-meile.liعرض خمتصر على املوقـع الـشبكي          -  

 لشبكة املرأة تقدمي عـرض خمتـصر للحملـة علـى املوقـع الـشبكي ملنطقـة                  وبطوالت يور 
  .مشجعي بطوالت يورو، مبا يف ذلك شعار احلملة

 بطاقـة بريديـة     ٢ ٠٠٠قـام أعـضاء شـبكة املـرأة بتوزيـع حنـو             : محلة البطاقـات الربيديـة      -  
بشأن محلة مناهضة االجتار باملرأة يف املطاعم اليت بثت مباريات كرة القدم على اهلـواء               

  .مباشرة

http://www.em-meile.li/�
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ــصحفية   -   ــاالت ال ــران٦يف : املق ــه / حزي ــة يف    ٢٠٠٨يوني ــاالت عــن احلمل ــشرت مق ، ُن
الصحيفتني الوطنيتني بغرض مجع توقيعات من أجل االلتماس املستمر ملناهضة االجتـار            

  .رأة يف سويسرابامل
ُنــشرت إشــعارات بــشأن االلتمــاس يف عــددين مــن      ): EURO-NEWS(يــورو نيــوز    -  

  ).يونيه/ حزيران٢٩ و ٢٦ (EURO-NEWS of the Vaduzer Medienhausصحيفة 
  

  التصديق على بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة االجتار بالبشر    
ا يف اتفاقيـة مناهـضة اجلرميـة        ، دولة طرف  ٢٠٠٨مارس  /حت ليختنشتاين، منذ آذار   أصب  

والربوتوكــولني املكملــني هلــا ومهــا بروتوكــول مكافحــة ) اتفاقيــة بــالريمو(املنظمــة عــرب الوطنيــة 
هتريــب املهــاجرين وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،     

اجلنــائي لليختنــشتاين  يف القــانون الــوارد والتعريــف اجلديــد لالجتــار بالبــشر    . واملعاقبــة عليــه 
  .يتطابق مع التعريف الوارد يف الربوتوكول)  أ١٠٤ املادة(
  

  املساواة يف احلياة السياسية واخلاصة -  ٧املادة     
    

  :١٨ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
رأة يف  تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جهودهـا مـن أجـل تعزيـز متثيـل املـ                       

األدوار القيادية ويف وظائف اختاذ القرارات يف اهليئات السياسية، مبا يف ذلك الربملان واجملـالس               
البلديـة، واللجـان، واجملـالس االستــشارية، ويف جمـال اإلدارة العامـة، مبــا يف ذلـك جمـال اخلدمــة        

 احلالية الـيت    وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق اجلهود      . الدبلوماسية، ويف القطاع اخلاص   
تبذهلا لزيادة الوعي واألنـشطة التدريبيـة، حبيـث تـشمل طائفـة أوسـع مـن أصـحاب املـصلحة،                     

 أمنـاء   سيف ذلك قادة األحـزاب الـسياسية، واملـديرين األقـدم، يف القطـاع اخلـاص ويف جمـال                   مبا
 وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري، وعلـى        . املؤسسات اخلاضعة للقـانون العـام   

 من االتفاقية، والتوصية العامـة      ٤ من املادة    ١وجه اخلصوص، تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة        
 للجنـة بـشأن املـرأة يف    ٢٣ للجنة بشأن التدابري اخلاصـة املؤقتـة والتوصـية العامـة رقـم           ٢٥رقم  

يـع  احلياة العامة، من أجل اإلسراع بتحقيق مشاركة املرأة بالكامل وعلى قدم املساواة على مج             
وتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن ترصــد أثــر التــدابري املتخــذة   . املــستويات ويف مجيــع اجملــاالت 
  .وأن تقدم تقريرا عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل. والنتائج احملققة على مدى الزمن
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  املرأة يف الوظائف العامةحصة   )أ(  
 اخلمـــسة يف ، كـــان اثنـــان مـــن الـــوزراء١٩٩٧ و ١٩٩٣خـــالل الفتـــرة بـــني عـــامي   

. ، كانت هنـاك وزيـرة واحـدة       ٢٠٠٩ إىل   ١٩٩٧احلكومة من النساء؛ وخالل الفترة من عام        
احلاليــة الــدورة الربملانيــة ويف . نيمــرأتا، تــضم احلكومــة مــرة أخــرى ٢٠٠٩مــارس /ومنــذ آذار

 مقعــدا كمــا حتتــل معقــدين مــن مقاعــد  ٢٥، حتتــل املــرأة ســتة مقاعــد مــن  )٢٠١٣-٢٠٠٩(
  .ني السبعة يف الربملاناألعضاء املناوب

نتخـب كـل أربـع سـنوات حتـت      ي يف ليختنـشتاين جملـس بلـدي    ١١ويدير البلديات الـ    
، هـم  )٢٠١١-٢٠٠٧(ومجيـع الُعمـد يف الفتـرة احلاليـة         . رئاسة عمدة ينتخب انتخابـا مباشـرا      

ــن الرجــال  ــن    . م ــة م ــألف عــضوية اجملــالس البلدي ــرأة ٢٩وتت ــة٢٧( إم  رجــال ٧٧و )  يف املائ
 عـضوا   ١٧ إال بــ     ١٩٩٩، يف حني مل تكن املرأة ممثلة يف اجملالس البلدية يف عام             ) املائة يف ٧٣(
ويف انتخابـات اجملـالس     . للرجـل )  يف املائـة   ٨٤,٥( عضوا   ٩٣، وذلك مقابل    ) يف املائة  ١٥,٥(

  . يف املائة٥٥,٨، كانت فرص انتخاب املرشحات ٢٠٠٧البلدية لعام 
  

   جملسا١١ اليت يبلغ عددهامة، والربملان، واجملالس البلدية حصة املرأة يف احلكو: ٤اجلدول 
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ١٩٩٥  ١٩٨٥  العدد  اهليئة

  ٪٤٠  ٪٢٠  ٪٤٠  ٪صفر  ٥  احلكومة
  ٪٢٤  ٪٢٤  ٪٨  صفر٪  ٢٥  الربملان

  ٪٢٧  ٪٢٧  ٪١٥  ٪٣  ١٠٦  اجملالس البلدية

  .حلكومةومستشارية ا) ٢٠٠٩مايو /يف أيار(املواقع الشبكية للبلديات : املصدر
 جلنـة وجملـسا   ٦٦ومتثل املرأة أقلية يف اللجان واجملالس االستشارية اليت يتجاوز عددها          
، كانـت عـضوية اللجـان الوطنيـة         ٢٠٠٧ويف عـام    .  جلـان  ٦، وال ترأس املرأة سـوى       استشاريا

وخـالل الفتـرة مـن     ).  يف املائـة   ٨٢,٣( رجـال    ٣٤٩و  )  يف املائـة   ١٧,٧( إمـرأة    ٧٥تتألف من   
  . يف املائة٢ زادت حصة املرأة بنسبة ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٨عام 

ــسبة        ــام بن ــانون الع ــرأة يف املؤســسات اخلاضــعة للق ــة ٢,٤وتناقــصت حــصة امل  يف املائ
، كانـت عـضوية جمـالس أمنـاء         ١٩٩٨ويف عام   . ٢٠٠٧ إىل عام    ١٩٩٨خالل الفترة من عام     

ويف عـام  ).  يف املائـة ٣٣,٣( إمـرأة  ١٤و  )  يف املائـة   ٦٦,٧( رجـال    ٢٨املؤسسات تتـألف مـن      
ــه      ٢٠٠٧ ــا جمموع ــام م ــانون الع ــهم ٦٥ شخــصا، ٩٤، عمــل يف املؤســسات اخلاضــعة للق  من

  .من النساء)  يف املائة٣٠,٩ (٢٩من الرجال و )  يف املائة٦٩,١(
 يف املائـة خـالل      ٨,١اخلاضعة للقـانون العـام بنـسبة        املؤسسات  وزادت حصة املرأة يف       

، تألفــت عــضوية جمــالس أمنـــاء    ١٩٩٨ويف عــام  . ٢٠٠٧م  إىل عــا ١٩٩٨الفتــرة مــن عــام    
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ــة٨٦,٥( رجــال ٣٢املنــشآت مــن   ــساء ٥و )  يف املائ ــة١٣,٥( ن ، ٢٠٠٧ويف عــام ).  يف املائ
 مـن   ٧٨,٤( منـهم    ٦٩ شخـصا،    ٨٨اخلاضـعة للقـانون العـام مـا جمموعـه           املؤسـسات   عمل يف   
  .من النساء)  يف املائة٢١,٦ (١٩و ) الرجال

 ١٩٩٨ ي العام، زادت حصة املرأة زيادة كبرية يف الفتـرة بـني عـام             ويف حماكم القانون    
 ١٢ مـا جمموعـه      -، تألفت عضوية هذه احملاكم من الرجال فقط         ١٩٩٨في عام   ف. ٢٠٠٧و  

 يف ٧٥( منــهم ١٥ شخــصا، ٢٠احملــاكم مــن هــذه ، تألفــت عــضوية ٢٠٠٧ويف عــام . رجــال
زادت حــصة املــرأة يف احملــاكم املدنيــة  و. مــن النــساء)  يف املائــة٢٥ (٥مــن الرجــال، و ) املائــة

ــسبة   ــة بن ــرة مــن عــام   ١١,٨واجلنائي ــة خــالل الفت فــي عــام  ف. ٢٠٠٧ إىل عــام ١٩٩٨ يف املائ
 يف  ٢١,٤( نـساء    ٩و  )  يف املائـة   ٧٨,٦( رجـال    ٣٣، عمل يف احملاكم املدنية واجلنائيـة        ١٩٩٨
مــن الرجــال )  يف املائــة٦٧,٣( منــهم ٦٤ عــضوا، ٩٥، كــان هنــاك ٢٠٠٨؛ ويف عــام )املائــة
  .من النساء)  يف املائة٣٢,٧ (٣١ و

يف املتوسـط مـن      يف املائـة     ٢٥,٨وعلى صـعيد البلـديات، تألفـت عـضوية اللجـان مـن                
وهـذه متثـل    .  يف املائـة   ٢٨,٧، بلغـت حـصة املـرأة        ٢٠٠٨وحبلول عام   . ٢٠٠٦النساء يف عام    

  . يف املائة٢,٩املرأة بنسبة حصة زيادة يف 
ــسبة    ــراوح ن ــسياسية بــني الثلــث   املــسؤولني بــني النــساء وتت ــداخليني يف األحــزاب ال ال
ــشئت ١٩٨٢ويف عــام . والنــصف ــسائيتان  ، أُن ــان ن ــشعبيني الكــبريين   دمنظمت اخــل احلــزبني ال

 املـــواطنني املـــرأة يف حـــزب”، و “االحتـــاد الـــوطينحـــزب فريـــق اخلـــرباء املعـــين بـــاملرأة يف ”(
 ان هتـدف  اومهـ . تثقيفـي دور  ، هبدف تعزيز مصاحل املرأة يف جمـال الـسياسة والقيـام بـ             )“التقدميني

إعـداد  واألهـم مـن ذلـك       ،  ةسيالسيااألوساط  إىل إذكاء وعي اجلمهور، ومتثيل مصاحل املرأة يف         
وتبلـغ حـصة املـرأة يف       . ي تنتمـي إليـه لتقلـد املناصـب والوظـائف الـسياسية            ذاملرأة يف احلزب ال   

 يف املائة، وهي أعلـى نـسبة بـني        ٥٧،  ١٩٨٥قيادات حزب القائمة احلرة، الذي أُسس يف عام         
  .األحزاب السياسية

  
  )٢٠٠٨ (األحزاب السياسيةمناصب حصة املرأة يف : ٥اجلدول 

  
  حصة املرأة  املرأة  الرجل  املنصب

  ٪٣٩  ١١  ١٧  قيادة احلزب يف مجيع األحزاب الثالثة
  ٪٤٤  ٤  ٥  قيادة حزب االحتاد الوطين

  ٪٣٣  ٣  ٩  قيادة حزب املواطنني التقدميني
  ٪٥٧  ٤  ٣  قيادة حزب القائمة احلرة

  .www.fbp.li; www.vu-online.li; www.freieliste.li: املصدر
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. وتبني هذه األرقام أن مشاركة املرأة يف األنشطة الـسياسية مـا زالـت منخفـضة نـسبيا         
، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتمثيـل املـرأة يف الربملـان،               ١٩٩٨إال أن التطور الذي حدث منـذ عـام          

لتفاؤل، ويشري إىل أن مـا حـدث يف الـسنوات األخـرية           يبعث على ا  واجملالس البلدية، واحملاكم،    
ــة يف عــام     مــن حتــسني  وضــع املــرأة، وال ســيما خــالل الفتــرة الــسابقة علــى االنتخابــات البلدي

ــامي   ٢٠٠٧ ــة يف ع ــات الربملاني ــا   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ واالنتخاب ــؤيت مثاره ــدأت ت ــد ب إال أن . ، ق
اخنفاض حـصة املـرأة يف األنـشطة الـسياسية مـا زالـت تـدعو إىل األسـف، وهـو الـسبب يف أنـه                

  . املشاركة السياسية للمرأة يف ليختنشتاينتم يف املستقبل مواصلة تشجيعتس
  

  التدابري الرامية إىل تشجيع مشاركة املرأة يف الوظائف العامة  )ب(  
ــام        ــة يف ع ــه احلكوم ــذي اختذت ــرار ال ــالنظر إىل الق ــي   ١٩٩٧ب ــه ينبغ ــؤداه أن ــذي م  وال

در اإلشـارة   يتجاوز متثيل أي من اجلنسني نسبة الثلثني يف اهليئـات الـيت تعينـها احلكومـة، جتـ                  أال
إىل أنـــه اســـتنادا إىل األرقـــام الـــسالفة الـــذكر، مـــا زالـــت حـــصة املـــرأة يف اللجـــان واجملـــالس    

، أحاطـت  ٢٠٠٤سـبتمرب  / أيلـول ٢٩ويف . مـن النـسبة املتوخـاة وهـي الثلـث     دىن االستـشارية أ 
اين احلكومة علما بالتقرير الـذي أعدتـه اللجنـة التوجيهيـة املعنيـة بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـس                    

 -املشاركة السياسية للمرأة والرجل يف اهليئـات العامـة يف ليختنـشتاين             ”بشأن هذا املوضوع،    
 وقررت احلكومـة زيـادة جهودهـا فيمـا يتعلـق            .“استقصائية لآلليات واألطراف الفاعلة   دراسة  

 اللجـان، تـدعو هيئـة االنتخابـات األحـزاب           أعـضاء عنـد تعـيني     : بتعبئة املرأة للعمـل يف اللجـان      
ــشكيلها       وا ــوازن يف تـ ــق التـ ــراض حتقيـ ــرأة ألغـ ــضلية للمـ ــاء أفـ ــسياسية إىل إعطـ ــات الـ . لرابطـ

دف اهلــ ب، شــفويا وخطيــا،صلحةأبلغــت وزارة األســرة وتكــافؤ الفــرص الفئــات ذات املــ  كمــا
  .املرأة بعني االعتبار عند تسمية املرشحنيأخذ احلكومة وطلبت إليها الذي تنشده 

  
  “جمّمع املرأة”قاعدة بيانات     

 ١٩٩٩سـس يف عـام      تأالـذي   “ جمّمـع املـرأة   ”مرأة يف غضون ذلـك إىل       ا ٩٥انضمت    
وجمّمـع املـرأة عبـارة عـن قاعـدة بيانـات ميكـن للنـساء املهتمـات          . “قـرار الثلـثني  ”بغرض تنفيذ   

 ةمتاحـ رأة يف قاعـدة البيانـات، تـصبح املـ       التسجيل  ومن خالل   . بالسياسة تسجيل أنفسهن فيها   
وجمّمـع املـرأة متـاح      . فرقة العاملة على الـصعيد الـوطين وصـعيد البلـديات          للعمل يف اللجان واأل   

وقــد أُعلـن عــن  . أساسـا للمنظمـات النــسائية الـيت تبحـث عــن نـساء للعمــل يف وظـائف قياديـة       
 من خالل مقاالت صحفية يف الصحيفتني الـوطنيتني، ومقابلـة     ٢٠٠٨جمّمع املرأة يف بداية عام      

خباريـة للعـاملني يف اإلدارة الوطنيـة، والرسـالة اإلخباريـة ملكتـب              إذاعية، ومقـال يف الرسـالة اإل      
 إمــرأة جديــدة ممــن هلــن اهتمامــات  ٢٥وبفــضل هــذه اإلعالنــات، مت إدخــال  . تكــافؤ الفــرص

ويــتم اطــالع الرابطــات املهتمــة بــصفة منتظمــة بــشأن الوضــع الــراهن . سياســية يف جمّمــع املــرأة
  .جملّمع املرأة
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  لسياسةاجمال دورة دراسية يف     
ــن آذار     ــرة م ــاين  /خــالل الفت ــشرين الث ــارس إىل ت ــوفمرب /م ــة  ٢٠٠٩ن ــضافت جلن ، است

املساواة بني اجلنسني، ومكتب تكافؤ الفرص، وإدارة فـورارلبريغ لـشؤون املـرأة دورة دراسـية                
. ٢٠٠٤يف جمال السياسة، وهي اآلن الدورة السادسة من هذا القبيل منـذ عـام               عابرة للحدود   

رة الدراسية إىل إعداد املرأة لإلسهام بقدراهتا يف اهليئات السياسية ويف احليـاة             الدوهذه  وهتدف  
وحتــصل .  املعــارف الــسياسية األساســية وقواعــد اللعبــة الــسياسية اليوميــة  ىتلقــت يوهــ. العامــة

 وتتعـزز  ، الـسياسية أو يف عملـهن الـسياسي   -املشاركات على دعـم يف جهـودهن االجتماعيـة        
وتتألف الدورة الدراسـية يف جمـال الـسياسة         . من أساليب إدارة املناقشات   ثقتهن بأنفسهن ويتعل  
هـو التحـدي الـصحيح      العمل الـسياسي    هل االخنراط يف    : التقييم الذايت ”: من الوحدات التالية  

ــسبة يل ــشتاين   ”، و “؟بالنـ ــورارلبريغ وليختنـ ــسياسي يف فـ ــام الـ ــة -النظـ ــة واحلقيقـ ، “ النظريـ
ــة ” و ــة واحملاجـــ ــة مقد”، و “اخلطابـــ ــسياسية يف مـــ ــل الـــ ــاتإدارة ا”، و “اهلياكـــ ، “خلالفـــ
واجلمهور املـستهدف مـن الـدورة الدراسـية         . “التدريب يف جمال العالقات العامة واإلعالم     ” و

يتــألف مــن النــساء النــشطات يف املؤســسات والغــرف واألحــزاب واهليئــات العامــة واملنظمــات  
، ٢٠٠٤ومنـذ عـام   . شـطة يف املـستقبل  اة أو اليت تود أن تصبح ن طوالرابطات، أو الفئات الناش   

 إمرأة من ليختنشتاين وفورارلبريغ من هـذه الفرصـة وأمتـوا الـدورة الدراسـية                ١٢٠استفاد حنو   
اسـتفادت هـؤالء النـساء      مهـم،   وباإلضافة إىل حصوهلن على تعلـيم تكميلـي         . يف جمال السياسة  

جديـدة، بـل    لـى شخـصيات     التعـرف ع   إذ مل يقتـصر األمـر علـى          -أيضا من التعاون األقاليمي     
  .إهنن تبادلن أيضا خرباهتن ووسعن نطاق منظورهن جتاه البلد اآلخر

  
عامـا   ٢٥ - عام على منح املرأة حق االنتخـاب يف أوروبـا            ١٠٠مرور  ”افتتاح معرض       

  ٢٠٠٩مارس / آذار٨يوم “ يف ليختنشتاين
ــرة مــن       ــان خــالل الفت ــبىن الربمل ــه ي/ متــوز٤مــارس إىل / آذار٨ُعــرض يف م  ٢٠٠٩ولي

عام علـى مـنح    ١٠٠ مرور -مع احلق يف االنتخاب ”منوذج مصغر ملعرض بون اخلاص باملرأة     
مقارنـة  إجراء  وتوخت فكرة هذا املعرض املتجول ألول مرة        . “املرأة حق االنتخاب يف أوروبا    

ــا    ــاريخ مــنح املــرأة حــق االنتخــاب يف أوروب ــاريخ مــنح املــرأة حــق    . لت وقُــدمت نبــذات عــن ت
ويف الوقـت ذاتـه، ُعـرض    .  بلـدا أوروبيـا    ٢٣ذلك احلـق مـن      الناشطني يف املطالبـة بـ     ب و االنتخا

معرض مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعـشرين ملـنح املـرأة حـق االنتخـاب يف ليختنـشتاين                  
 بـدءا مـن الكفـاح مـن         -مـواد تارخييـة     حوامل أفقية ورأسـية     وُعرضت على   . أمام مبىن الربملان  
وصـاحب هـذين العرضـني عقـد     . يف ليختنشتاينإعماله  حق االنتخاب إىل بدء     أجل منح املرأة    

وباإلضـافة إىل مكتـب تكـافؤ الفـرص،         . لقاءات وحلقات عمل شىت لفـصول املـدارس الثانويـة         
اللقـاءات  أسهم يف   واملهنيني،  وجلنة املساواة بني اجلنسني، ونادي وادي الراين لرجال األعمال          



CEDAW/C/LIE/4  
 

10-28875 43 
 

ويف . شبابملرأة، ودار املرأة، ومكاتب عمـل الـ       االتصاالت املعين با  املعلومات و اجلانبية مكتب   
وبيعـت بـاملزاد خمتلـف األشـياء الـيت          . بإجراء مـزاد  أعماله  تم املعرض   ، اخت ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٤

وسيـساعد العائـد    . “ عاما على منح املرأة حق االنتخاب      ٢٥مرور  ”كانت باملعرض املتعلق بـ     
  .شجاعة املدنيةمن املزاد يف متويل جائزة ال

  
التدابري الرامية إىل تشجيع مشاركة املرأة خـالل الفتـرة الـسابقة علـى إجـراء انتخابـات                    )ج(  

  اجملالس البلدية واالنتخابات الربملانية
  إجراء حمادثات مع أعضاء الربملان    

، جولتني من احملادثـات يف الـسنة        ٢٠٠٧مارس  /ينظم مكتب تكافؤ الفرص، منذ آذار       
وُتــدعى . هتمــام يف الوقــت الــراهنالالربملــان بــشأن أحــد املواضــيع الــيت حتظــى بامــع عــضوات 

وتــشمل املواضــيع الــيت  .  إىل احملادثــات النــساء الــاليت لــديهن اهتمــام سياســي  ةشخــصيبــصفة 
ــانون   ”نوقـــشت حـــىت اآلن  ــدور قـ ــنوات علـــى صـ ــة مـــضي مخـــس سـ ــن العنـــف يف الوقايـ مـ

التوصــيات املتعلقـة بــالتقرير الــدوري  ”، و “فـة التوفيــق بـني األســرة والوظي ”، و “ليختنـشتاين 
االنتخابـات الربملانيـة لعـام      تطلعـا إىل    و. “الثالث للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            

ــسياسة مــع املرشــحات   ٢٠٠٩ ــار . ، ُنظمــت حلقــة عمــل يف جمــال ال ــة شــهر أي مــايو /ويف بداي
وبعـد  . “املـرأة يف اللجـان    دور  ”ع  ، ُعقدت اجلولة اخلامسة من احملادثات بشأن موضو       ٢٠٠٩

  .نشر يف الصحافة مقال بشأن املوضوعُيكل جولة من احملادثات، 
  

  انتخابات اجملالس البلدية    
، نظّمت جلنـة املـساواة      ٢٠٠٧يف الفترة السابقة على انتخابات اجملالس البلدية يف عام            

منــصب  اجمللــس البلــدي أولعــضوية بــني اجلنــسني لقــاءين إعالمــيني حلفــز املــرأة علــى الترشــح   
واهلدف من اللقاءين هـو تزويـد املـرأة بفهـم متعمـق للعمـل املتعلـق بالـشؤون البلديـة؛                     . العمدة

علـى الفـرص املتاحـة      إطالعهـا   مبا هو مطلوب من عضو اجمللس البلـدي أو العمـدة؛ و           وتعريفها  
يف وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ُنـــشرت . الـــسياسيال للحـــصول علـــى مـــساعدة عنـــد دخـــول اجملـــ

  .الصحيفتني الوطنيتني مقاالت وإعالن على صفحة كاملة بشأن مجيع املرشحات
ــد            ــا بع ــصائية مل ــة استق ــة دراس ــة، أجــرت اللجن ــات اجملــالس احمللي ــهاء انتخاب ــد انت وبع

 يف املائــة مــن ٥٥وأعــاد االســتبيان . االنتخابــات بإرســال اســتبيان خطــي إىل مجيــع املرشــحات
ائة من اجمليبات على االسـتبيان عـن ارتيـاحهن أو ارتيـاحهن              يف امل  ٦٣حنو  وأعرب  . املرشحات

وكانـت أكثـر االقتراحـات تـواترا فيمـا يتعلـق       . الشديد للدعم الـذي حـصلن عليـه مـن احلـزب       
والـدعم  دريب،  حتـسني اإلعـداد والتـبكري بـه، والتـ         : بالتحسني يف حالة الترشح مرة أخرى هي      
  .نتخاباتوتوفري املعلومات أثناء الفترة التحضريية لال
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  ٢٠٠٩االنتخابات الربملانية لعام     
ويف منتـــصف . ٢٠٠٩النتخابـــات الربملانيـــة لعـــام لإلعـــداد لاضـــطُلع بأنـــشطة شـــىت   
وجلنـة املـساواة بـني      الفرص املنتهيـة واليتـه      ألسرة وتكافؤ   ا، اجتمع وزير    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

دف مـن احملادثـات هـو إبـالغ      وكان اهلـ  . اجلنسني إلجراء حمادثات مع قيادات األحزاب الثالثة      
األحزاب بشأن األنشطة اليت تضطلع هبـا جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني والتمـاس دعـم األحـزاب                     

ووفـرت  . املرأة يف االنتخابات الربملانية املقبلة ويف حتقيق التوازن بني اجلنـسني يف اللجنـة             عزيز  لت
منــهاجا ، ووفــرت www.frauenwahl.liاللجنــة ألغــراض االنتخابــات الربملانيــة املوقــع الــشبكي  

للمرشـحات الفرصـة لعـرض وبيـان     أتيحـت  و. للمرشحات بصرف النظر عن انتمـائهن احلـزيب   
وأُبلغ اجلمهور باملوقع الشبكي عن طريق إعالنات الصحف وغريهـا          . جنهاموقفهن من هذا امل   

ى، جيـري االضـطالع بدراسـة استقـصائية للمرشـحات بعـد             ومرة أخـر  . من األدوات التروجيية  
  .االنتخابات مل يتم االنتهاء منها بعد

ويتمثـل اهلـدف يف تقـدمي     . www.frauenwahl.liوجتري مواصلة تطوير املوقع الـشبكي         
 اتالـسياسة علـى صـعيد البلـدي      أكرب عدد ممكن من النساء على املوقع الشبكي مـن املهتمـات ب            

والغاية من ذلك هو تشجيع النساء من البلديات على إتاحـة أنفـسهن لـشغل               . الوطينالصعيد  و
  .وباإلضافة إىل ذلك، سيعاد تصميم حمفل املناقشة على املوقع الشبكي. ةعامالصب انامل
  

  أعضاء اللجان على صعيد البلديات    
علـى صـفحات    ، أُجريـت مقـابالت      ٢٠١١ لعام   لالنتخابات البلدية لتحضري  يف إطار ا    

ــران       ــذ حزي ــع عــضوات اللجــان من ــديات م ــة للبل ــة اإلعالمي ــه /الرســائل اإلخباري . ٢٠٠٩يوني
وتتـوخى  . وتصدر الرسائل اإلخبارية اإلعالمية للبلـديات مـن ثـالث إىل أربـع مـرات يف الـسنة            

  .ةصب سياسيا حفز النساء على الترشح لشغل من، هبذه الطريقة،اللجنة
  

  املنظمات الدوليةاحلكومة ويف مشاركة املرأة يف  -  ٨املادة     
ــها         ــسنوات األخــرية، ولكن ــة يف ال ــة واملنظمــات الدولي ــرأة يف احلكوم زادت حــصة امل

وهنـاك إمرأتـان ممثلتـان يف حكومـة ليختنـشتاين           .  مببـدأ املـساواة بـني اجلنـسني        ي تفـ  الزالت   ما
ارجية والعدل والثقافة، ووزارات الشؤون االجتماعيـة       ومها مسؤولتان عن وزارات اخل    . احلالية

وأنــشأت . والــصحة العامــة والــشؤون البيئيــة وختطــيط اســتخدام األراضــي والزراعــة واحلراجــة 
ــشتاين  ــة  ١١ليختن ــان ، ســفراء٨دبلوماســية باخلــارج وعينــت  بعث ــهم إمرأت ــ.  مــن بين شارك وي

  .معيات الربملانية للمنظمات الدولية لدى اجليةوفود الربملانال نساء يف خمتلف ٦رجال و  ١٣
  

http://www.frauenwahl.li/�
http://www.frauenwahl.li/�
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  التعليم -  ١٠املادة     
    

  :١٠ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز بصورة منهجية معرفة وفهـم االتفاقيـة              ...   

  .واملساواة بني اجلنسني من خالل براجمها التدريبية
    

ــدأ   ــاذ ب ــانون ال نف ــد لق ــايل يف  اجلدي ــيم الع ــاين ٢٥لتعل ــشرين الث ــوفمرب / ت . )١٤(٢٠٠٤ن
ضمان نوعيــة التعلـــيم العــايل وتطـــوره يف   لـــمـــن القــانون هـــو تقــدمي مـــسامهة قّيمــة    دف واهلــ 

ليختنشتاين، وهو يأخذ بعني االعتبار إضفاء الطابع الدويل على التعليم العايل، وهو مـا أُعـرب               
بيــد أنــه نظــرا لــصغر . الــصادر عــن وزراء التعلــيم األوروبــيني) ١٩٩٩ (عنــه يف إعــالن بولونيــا

مخــس ولــيس هنــاك ســوى  . حجــم البلــد، فــإن التعلــيم العــايل يف ليختنــشتاين مــا زال حمــدودا  
ــايل   ــيم العـ ــا للتعلـ ــرف هبـ ــسات معتـ ــيمؤسـ ــايل  ا:  هـ ــد العـ ــشتاين، ) Hochschule(ملعهـ لليختنـ

ــسفة   ــة للفل ــة الدولي ــة )١٥(واألكادميي ــوم     ، واجلامع ــة العل ــشتاين، وجامع ــارة ليختن اخلاصــة يف إم
وبــالرغم مــن أنــه ال يوجــد يف ليختنــشتاين أي جامعــات  . والتكنولوجيــا، ومعهــد ليختنــشتاين

عامة، فإن النوعية العاليـة لتعلـيم الـسكان مكفولـة مـن خـالل التعـاون مـع الـدولتني اجملـاورتني                       
  .لدوري الثاينسويسرا والنمسا، كما سبق التأكيد عليه يف التقرير ا

  
  إحصاءات التعليم    

تــشري إحــصاءات التعلــيم يف ليختنــشتاين إىل إحــراز تقــدم ملمــوس يف العقــود األخــرية   
ومنـذ مـا يزيـد قلـيال        . فيما يتعلق مبا حققته الفتيات والشابات من مساواة يف العمليـة التعليميـة            

أكـرب  ) Realschule(وسـطة   الثانويـة املت ة سـنة، كـان عـدد الفتيـات امللتحقـات باملدرسـ        ٣٠عن  
 الثانويـة األكادمييـة    ةامللـتحقني باملدرسـ    الفتيـان ، وكـان عـدد      الفتيـان ن عدد ا  مبدرجة ملحوظة   

)Gymnasium (    الثانويـة األكادمييـة     ةالفتيـات يف املدرسـ    ت حـصة    أكرب من عدد الفتيات، وزاد 
قـد   الفتيـان يـات و وبـذلك ميكـن اعتبـار أن الفت   . ٢٠٠٥يف عام   الفتيانت حصة   باطراد وجتاوز 

  .حققوا املساواة يف جمال التعليم املدرسي
  

__________ 
 ,LGBI. 2005قانون التعليم العايل؛ ( بشأن التعليم العايل ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥القانون الصادر يف   )١٤(  

NO.2.  
  .التعليم متوقف فيها حاليا  )١٥(  
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  حصة الفتيات يف خمتلف مستويات املدارس: ٦اجلدول 
  

   االبتدائيةةاملدرس  السنة
ــ ــاملدرســــــ ة ة الثانويــــــ

)Oberschule(  
الثانوية املتوســـطة املدرســـة

)Realschule(  
الثانوية األكادمييـة   ةاملدرس

)Gymnasium(  

٣٣  ٪٥٨  ٪٤٦  ٪٥٠  ١٩٧٥٪  
٤٢  ٪٤٦  ٪٤٨  ٪٦١  ١٩٨٠٪  
٤٧  ٪٤٥  ٪٤٨  ٪٦٣  ١٩٩٠٪  
٤٩  ٪٥٠  ٪٤٨  ٪٥٧  ٢٠٠٠٪  
٥٥  ٪٥١  ٪٤٤  ٪٥٠  ٢٠٠٥٪  
٥٧  ٪٥٠  ٪٤٦  ٪٥١  ٢٠٠٦٪  
٥٧  ٪٤٩  ٪٤٦  ٪٥٠  ٢٠٠٧٪  
٥٨  ٪٤٨  ٪٤٦  ٪٥٠  ٢٠٠٨٪  

  .٢٠٠٨مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات التعليم، : املصدر

. ساواة يف جمـال التعلـيم العـايل، أي اجلامعـات          وهناك أيضا اجتاه واضـح حنـو حتقيـق املـ            
 طالبــا يف عــام ١٢٨ فقــط مــن بــني ١٢ففــي حــني كــان عــدد الطالبــات امللتحقــات باجلامعــة   

وباملقارنـة بأعـداد    . يف الـسنوات األخـرية    )  يف املائـة   ٤٣(، فإهنن شكلن النـصف تقريبـا        ١٩٧٥
ومنـذ  .  يف املائـة ١٣حـو   بن٢٠٠٠، زادت نسبة من اخترن جمـاال أكادمييـا يف عـام       ١٩٩٠عام  

وفيمــا يتعلــق باختيــار  . ذلــك الوقــت، ظلــت حــصة اإلنــاث بــني طــالب اجلامعــة ثابتــة تقريبــا   
فخـالل الـسنة   . مواضيع الدراسة، واصل طالب جامعة ليختنشتاين اتبـاع أمنـاط تقليديـة نـسبيا        

والعلـوم   يف املائـة مـن الطالبـات العلـوم اإلنـسانية          ٣٧، درست نـسبة     ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسية  
هـن الـذكور،   ؤأمـا زمال .  يف املائة الطب والـصيدلة ١٣ يف املائة القانون، و    ٢٣االجتماعية، و   

، مث العلــوم اإلنــسانية والعلــوم ) يف املائــة٢٦(فــإهنم اختــاروا أساســا االقتــصاد وإدارة األعمــال  
ــة  ــة٢٤(االجتماعيـــ ــانون ) يف املائـــ ــة١٧(، والقـــ ــوم ال) يف املائـــ ــة ، والعلـــ ــة والطبيدقيقـــ عيـــ

  ).املائة يف ١٦(
  

 وية والنمـسا  يةسويـسر الحـصة الطـالب والطالبـات مـن ليختنـشتاين يف اجلامعـات              : ٧اجلدول  
  ةملانياألو
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ١٩٨٠  ١٩٧٠  

  ٥٤  ٥٧  ٥٧  ٧٠  ٧٧  ٩٣  الطالب
  ٤٦  ٤٣  ٤٣  ٣٠  ٢٣  ٧  الطالبات

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات التعليم، : املصدر
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، ما زال هناك اخـتالل شـديد بـني          )التلمذة املهنية (ويف جمال التدريب املهين األساسي        
 مــن الـشباب مــن اجلنـسني بــدء   ٤٠٤جمموعـه  مـا  ، قــرر ٢٠٠٨ففــي عـام  . الـشابات والـشبان  

.  يف املائـة مـن الـذكور   ٥٧ يف املائـة منـهم مـن اإلنـاث و       ٤٣التدريب املهـين األساسـي، كـان        
اللوجيـستيات، كـان    /اخلـدمات / نصف الشابات تلمذة مهنية يف جماالت التجارة       وبدأ أكثر من  

وتأهـل معظـم    ). اخلدمات االئتمانية، الصناعة، اخلدمات املـصرفية     (معظمها يف اجملال التجاري     
الشبان يف املهن اليت حتتـاج إىل مهـارة، مثـل التـشييد، وخـدمات البنـاء، والنجـارة، فـضال عـن                       

نيـا خمتلفـا للتـدريب،      ه خيـارا م   ٨٥ مـن    ٤٥ويف حني اختارت اإلنـاث      . نيةالصناعة واملهن التق  
وعمومــا، فإنــه مــن الالفــت للنظــر أن  .  نوعــا خمتلفــا مــن التلمــذة املهنيــة ٦١عمــل الــذكور يف 

لكال اجلنسني ما زال يستند بقوة إىل التوزيع التقليـدي لوظـائف األنثـى      سار الوظيفي   اختيار امل 
  .والذكر

  
  الفتيات يف برامج التلمذة املهنيةحصة : ٨اجلدول 

  
  النسبة املئوية للفتيات  عدد الفتيات  اجملموع  السنة

١٤,٨ ٦٨ ٤٥٩ ١٩٧٠ 
٣٥,٣ ٢٨٠ ٧٩٤ ١٩٨٠ 

٣٨,٩ ٣٧٣ ٩٥٨ ١٩٨٧ 

٣٥,٦ ٣٠١ ٨٤٥ ١٩٩٤ 

٣٥,٨ ٣٦٢ ١ ٠١١ ٢٠٠٠ 

٣٤,٩ ٣٧٥ ١ ٠٧٦ ٢٠٠٥ 

٣٧,٨ ٤٤٦ ١ ١٨٠ ٢٠٠٨ 

  .٢٠٠٨سبتمرب /عدد املتتلمذين مهنيا، يف أيلول. التوجيهواملهين مكتب التدريب : املصدر

 معلمـا   ٥١٩مـا يعـادل     ( معلمـا    ٦٣٩جمموعه  ما  يقوم بالتعليم يف مدارس ليختنشتاين        
 يف املائــة مــن وظــائف ٦٥واملعلمــات يــشكلن أغلبيــة واضــحة، حيــث يــشغلن نــسبة ). متفرغــا

ويرجـع ذلـك بالدرجـة األوىل       . التفرغ يف املائة من الوظائف املعادلة على أساس         ٦٠التعليم و   
ويف املـستويات األعلــى  ). ريـاض األطفــال واملدرسـة االبتدائيـة   (إىل املـستويني األولـني للتلمـذة    

أمـا يف املدرسـة الثانويـة األكادمييـة ويف الـسنة الدراسـية          . للتعليم، يتوازن التوزيـع بـني اجلنـسني       
  .)١٦(دد املعلماتالعاشرة يف ليختنشتاين، فيتجاوز عدد املعلمني ع

ويتواصــل تطبيــق التــدابري القائمــة منــذ اســتحداث املنــهج اجلديــد يف الــسنة الدراســية       
ويراعــي املنــهج مجيــع جوانــب املــساواة بــني اجلنــسني ويتــضمن نفــس املــواد   . ١٩٩٩/٢٠٠٠

__________ 
  .٢٠٠٨مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات التعليم لعام : املصدر  )١٦(  
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وُيــزود املعلمــون مبجموعــات مــن األدوات اإلعالميــة .  علــى الــسواءالفتيــاناملقدمــة للفتيــات و
على بعض املواد اإلرشادية ومواد تبني هلم الكيفية الـيت ينبغـي أن يتـصرفوا هبـا واألدوار           حتتوي  

ضمان حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني    على وهذه املواد تساعد املعلمني . اليت ُيتوقع أن يقوموا هبا 
  .يف العملية التعليمية

  
  التوجيه املهين    

ــ”يف جمـــال التوجيـــه املهـــين، ُيعـــد شـــعار     عنـــصرا مكمـــال “ ائف للجميـــعكـــل الوظـ
للمعلومات اليت ُتقدم يف األمسيات اليت ُتعقـد لآلبـاء والطـالب، واجتماعـات التعريـف مبركـز                   

 خلرجيــي يال الدراســاجملــاملعلومــات الوظيفيــة، واحللقــات الدراســية الختيــار اجملــال الــوظيفي و  
املـذكر واملؤنـث    يغتا  صـ يف هـذا الـصدد      بـصورة متـسقة     وُتـستخدم   . املدارس الثانوية األكادميية  

  ).Polsterer/Polsterinمثل (للمجاالت الوظيفية باللغة األملانية 
  

  تكافؤ الفرص يف املدارس الثانوية يف ليختنشتاين    
اللجنـة املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية والتنـوع يف املـدارس الثانويـة         ٢٠٠٣يف عام   أُنشئت    

ن موضوع تكافؤ الفرص يف املدارس الثانويـة،         وهي متثل شواغل املرأة فضال ع      .يف ليختنشتاين 
وتعمل اللجنة من أجـل حتقيـق متثيـل    . وتصدر آراء بشأن املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    

وتقـدم اللجنـة   . متوازن بني املـرأة والرجـل يف تـشغيل املـدارس الثانويـة والتعلـيم والبحـث فيهـا               
ملــسائل املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني، وميكــن   املــشورة إىل أعــضاء املــدارس الثانويــة بــشأن ا 

كتب إسداء املشورة بـشأن املـشاكل املتـصلة بدراسـاهتن واحلمـل واجملـاالت               للنساء االستعانة مب  
وباسـتطاعة  . الوظيفية األكادميية واملصروفات واخلالفـات يف أمـاكن العمـل والتحـرش اجلنـسي             

إىل اللجــوء لــى أســاس نــوع اجلــنس األشــخاص الــذين يــشعرون بأنــه جيــري التمييــز ضــدهم ع 
ويف مجيع احلـاالت، يهـدف   . بوصفه مكتبا لتلقي الشكاوىالذي يعمل مكتب إسداء املشورة    

  .وصل إىل حل حمددتمكتب إسداء املشورة إىل ال
  

  :يف املشاريع التاليةحاليا وتعمل اللجنة     
  فيهاوالدراسة زيادة حصة املرأة يف تشغيل املدارس الثانوية والتعليم والبحث   -  
  األمومة والرعاية النهارية  -  
العمـل  (استعراض الظروف العامة للموظفات فيما يتعلـق باملوازنـة بـني العمـل واحليـاة         -  

  )والتخطيط الوظيفي، اخلالعمل البديل، على أساس عدم التفرغ، و
  .بشأن التحرش اجلنسيوضع ضوابط   -  
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، حصلت اللجنة املعنيـة     “ يف ليختنشتاين  تكافؤ الفرص يف املدارس الثانوية    ”ومبشروع    
 الـيت  ٢٠٠٦باملسائل اجلنسانية واملساواة على اجلائزة الثالثة يف املنافسة املتعلقـة باملـشاريع لعـام             

  .ُنظمت برعاية حكومة ليختنشتاين
  

  املرأة يف إطار التعاون والتنمية الدوليني يف اجملال اإلنساينثقيف ت    
املــرأة يف إطــار التعــاون والتنميــة الــدوليني يف ثقيــف شجيع تتقــوم ليختنــشتاين أيــضا بتــ  

ولالطـالع علـى مـشاركة ليختنـشتاين يف التعـاون والتنميـة الـدوليني يف اجملـال          . اجملال اإلنـساين  
  .٣اإلنساين، ُيرجى الرجوع إىل املالحظات املتصلة باملادة 

  
  إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالتعليم املستمر مبناسبة الذكرى السنوية الستني العتماد ا    

مبناسبة الذكرى السنوية الستني العتماد اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، ُنظمـت يف                 
وتـرد معلومـات    .  عدة لقـاءات للتعلـيم املـستمر تتـصل حبقـوق اإلنـسان             ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  

  .٢٤أكثر تفصيال يف املالحظات املتصلة باملادة 
  

  مومة والضمان االجتماعي العمالة واأل-  ١١املادة     
    

  :١٦ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا لكـي تكفـل تكـافؤ الفـرص للمـرأة                    

وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف       . والرجل يف سوق العمل، يف كل من القطاعني العام واخلاص         
باقية للقـضاء علـى العـزل املهـين، مـن قبيـل تـوفري الفـرص التثقيفيـة والتدريبيـة                     باختاذ تدابري اسـت   

. املعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابري لتيسري عودة املرأة إىل قوة العمل بعـد اإلجنـاب               
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف بتعزيـز ورصـد تطبيـق التـدابري احلاليـة املتعلقـة بـاألجر                  

 للعمــل املتــساوي والعمــل املتــساوي القيمــة، وترتيبــات العمــل املرنــة، والعمــل علــى  املتــساوي
أســاس عــدم التفــرغ، يف القطــاعني العــام واخلــاص ووضــع تــدابري، حــسب االقتــضاء، ملواجهــة 

عواقــب حمتملــة غــري مؤاتيــة لعمــل املــرأة علــى أســاس عــدم التفــرغ، وخاصــة فيمــا يتعلــق     أي
وحتـث اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف      .  التقاعـد بالنـسبة هلـا      باملعاش التقاعـدي، واسـتحقاقات    

على أن تكفل وضع تدابري تستهدف كال من املرأة والرجل لتـسهيل التوفيـق بـني مـسؤوليات                  
 والعمــل علــى زيــادة مــشاركة الرجــل يف النــهوض باملــسؤوليات ،األســرة ومــسؤوليات العمــل
رف أن تعتمـد تـدابري تـشجع اآلبـاء علـى            ويتعني على الدولـة الطـ     . املرتلية ومسؤوليات الرعاية  

  .الغرض زيادة استخدام اإلجازة الوالدية، والنظر يف إجياد حوافز مالية هلذا



CEDAW/C/LIE/4
 

50 10-28875 
 

  تشغيل املرأة  )أ(  
منـط  مـن   بإجياز، مـا بـرح هنـاك اجتـاه عـام حنـو زيـادة تـشغيل املـرأة ومـن مث االقتـراب                           

جلـى عنـد إجـراء حتليـل أكثـر          ومع ذلك، ما زالت هناك اختالفات واضحة، تت       . تشغيل الرجل 
  .تفصيال للعمالة، وال سيما فيما يتعلق بساعات العمل وبالوضع يف النظام اهلرمي

  
  الوضع املهين/حالة العمالة    

علــى مــدى العقــود اخلمــسة املاضــية، متيــزت التنميــة االقتــصادية يف ليختنــشتاين باجتــاه   
ومنـذ  . الفترة زيادة كـبرية   تلك   وزاد عدد فرص العمل خالل    . تصاعدي يكاد يكون متواصال   

اخلمسينيات، جف سوق العمل احمللي إىل حد كـبري، حبـث أصـبح مـن املتعـذر الوفـاء بالطلـب             
ــد علــى العمــال إال مــن خــالل اهلجــرة وتــشغيل العمــال القــادمني عــرب احلــدود      ــا . املتزاي ووفق

تنـشتاين مـن أقـل      ، زاد عـدد العمـال املقـيمني يف ليخ         ٢٠٠٠للبيانات املستمدة مـن تعـداد عـام         
  .٢٠٠٠ عامل يف عام ١٨ ٠٠٠ إىل أكثر من ١٩٣٠ عامل يف عام ٤ ٠٠٠قليال من 

  
  ٢٠٠٧  و٢٠٠٠لني حسب القطاع ونوع اجلنس، السكان العامعدد : ٩اجلدول 

  
  نوع اجلنس  السنة

 ١القطـــــــــــــــــــــــاع 
  )الزراعة(

 ٢القطـــــــــــــــــــــــاع 
  )الصناعة التحويلية(

 ٣القطـــــــــــــــــــــــاع 
  )اخلدمات(

 ) املائـــــــةيف(املـــــــرأة   ٢٠٠٠
  )يف املائة(الرجل 

١٨,٧  
٨١,٣  

٢٥,٨  
٧٤,٢  

٥٠,٠  
٥٠,٠  

 )يف املائـــــــة(املـــــــرأة   ٢٠٠٧
  )يف املائة(الرجل 

٢٢,٢  
٧٧,٨  

٢٦,٠  
٧٤,٠  

٥١,٥  
٤٨,٥  

  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٠إحصاءات العمالة وأماكن العمل، : املصدر

 فــإن عــدد ، عامــا٧٠يف حــني تــضاعف العــدد الكلــي للعمــال بنحــو أربعــة أمثــال يف     
فــي فتــرة الثالثينيــات، كانــت حــصة املــرأة يف القــوى ف. مالت قــد زاد مبعــدل ســبعة أمثــالالعــا

 يف املائـة  ٤٤شـكّلت املـرأة بالفعـل نـسبة          ٢٠٠٠ويف عـام     يف املائة فقط؛     ٢٥حنو  تبلغ  العاملة  
عـن  النظـر   فوجـاء هـذا التطـور إىل حـد بعيـد بـصر         . من القوى العاملة املقيمة يف ليختنشتاين     

قانونية بني املرأة والرجل وبدأ قبل منح املرأة حق التـصويت بوقـت طويـل بـالتوازي                 املساواة ال 
  .مع التنمية االقتصادية وتزايد عدد فرص العمل

ونظرا للتزايد السريع يف عدد فرص العمـل، حقـق تـشغيل املـرأة تقـدما طيبـا، وأصـبح                      
وصـول املـرأة إىل     فـرص     أن تكـافؤ   بيـد  .ضرورة اقتصادية، ومقبوال اجتماعيا، ومـسألة طبيعيـة       

  .مستويات عليا يف سلم الوظائف، هو أقل وضوحا بكثري
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  عدد العمال حبسب مستوى التشغيل، والقطاع، ونوع اجلنس: ١٠اجلدول 
  
  

ــرغ    ــاس التفـ ــى أسـ أو ٪ ٩٠(علـ
  )أكثر

ــرغ     ــدم التف ــى أســاس ع مــن (عل
  )٪٨٩ إىل ٥٠

ــرغ     ــدم التف ــى أســاس ع مــن (عل
  )٪٤٩ إىل ١٥

  
القطــاع  

  ٢القطـاع  ١
القطـــــاع 

٣  
القطـــــاع 

١  
القطـــــاع 

٢  
القطـــــاع 

٣  
القطـــــاع 

١  
القطـــــاع 

٢  
القطـــــاع 

٣  

                    
  ١ ٦٥١  ٢٤٤  ١٨  ٢ ٥٦٣  ٦٣٣  ١٦  ٤ ٧٩٨  ٢ ٧٥٧  ٥٨  املرأة
  ٣٨٧  ٧٧  ٥  ٧٥٢  ١٩٤  ٨  ٧ ٨١٦  ١٠ ١٩١  ٢٦٤  الرجل

  .٢٠٠٧مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات العمالة وأماكن العمل، : املصدر
ــانون األول ٣١ويف    ــسمرب /كـ ــسبة  )٢٠٠٦ (٢٠٠٧ديـ ــت نـ ــة ٢٠,٢، كانـ  يف املائـ

من األشخاص يعملون علـى أسـاس       ) ٦ ٢٠٠ (٦ ٥٤٨من مجيع العمال أو     )  يف املائة  ٢٠,٠(
ــغ عــددهن     . عــدم التفــرغ  ــيت يبل ــساء العــامالت ال ــرأة ا) ١٢ ٠١٧ (١٢ ٧٣٨ومــن بــني الن م

ــة، كانــت  ــة  يف ا٤٠,٢أو )  نــساء٤ ٩١٠(امــرأة  ٥ ١٢٥عامل يعملــن )  يف املائــة٤٠,٩(ملائ
 ١ ٤٢٣علــى أســاس عــدم التفــرغ يف تــاريخ التقريــر، علــى عكــس الرجــال، الــذين كــان           

ــهم رجــال ) ١ ٢٩٠( ــة ٧,٢أو من ــة٦,٨( يف املائ ــط )  يف املائ ــدم    فق ــى أســاس ع ــون عل يعمل
 وإذا نظرنا إىل العاملني على أساس عدم التفرغ حبسب القطاع، جند أن معظـم العمـل               . التفرغ

 ٨١,٨شخـصا أو  ) ٤ ٩٩٨ (٥ ٣٥٣على أساس عـدم التفـرغ كـان يف القطـاع الثالـث، أي        
  .من مجيع العاملني على أساس عدم التفرغ)  يف املائة٨٠,٦(
  

  البطالة    
 يف املائـة أعلـى منـه بــني    ٣,٣كـان متوسـط املعـدل الـسنوي للبطالـة بـني النـساء وهـو           

وعلـى مـدى سـنة    . أة كانـت أشـد تـأثرا بالبطالـة    ومن مث، فـإن املـر     .  يف املائة  ٢,٦الرجال وهو   
ينـاير بنـسبة    / بكاملها، كان معدل البطالة بـني النـساء أعلـى مـا ميكـن يف كـانون الثـاين                   ٢٠٠٧
ويف هناية السنة، كانـت النـسبة       .  يف املائة  ٢,٨مايو بنسبة   / يف املائة وأدىن ما ميكن يف أيار       ٢,٩
  . يف املائة٣,٠
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عـن العمـل واألشـخاص غـري العـاملني مـن بـني الـسكان الـدائمني                  نيالعـاطل عدد  : ١١اجلدول  
  حسب نوع اجلنس

  
  متقاعد  طالب/تلميذ/طفل  رب بيت/ربة بيت   عن العملنيالعاطلعدد   

  ٢ ٧٣٩  ٤ ١٧٦  ٣ ٠٨٦  ٤٣٠  النساء
  ٢ ١٧٠  ٤ ١٤٥  ٤٣٨  ٥١٤  الرجال
  ٤ ٩٠٩  ٨ ٣٢١  ٣ ٥٤٢  ٩٤٤  اجملموع

  ٥٥,٨  ٥٠,٠  ٨٧,٠  ٤٦,٠  النسبة املئوية للنساء
  ٤٤,٢  ٥٠,٠  ١٣,٠  ٥٤,٠  النسبة املئوية للرجال

  .٢٠٠٦مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات السكان، : املصدر
  

تبني املقارنـة بـني اجلنـسني أن حـصة املـرأة بـني العـاطلني عـن العمـل احلـاملني جلنـسية                          
ية ليختنــشتاين، ومــن بــني العــاطلني عــن العمــل احلــاملني جلنــس .  يف املائــة٤٨,٢أجنبيــة بلغــت 

وبالنـسبة للرجـال، كـان سـن        .  يف املائـة   ٤٦,٠كانت حصة املرأة أقل قليال، إذ بلغـت نـسبتها           
 يف املائــة ٢٢,٩ ســنة أو أكــرب، يف حــني كانــت احلــصة بــني النــساء  ٥٠ يف املائــة منــهم ٢٧,٣
  .)١٧(فقط

  
  عدم تكافؤ األجور    

، ُنـشرت   ٢٠٠٨يف عـام     ألول مـرة  حصاءات األجور يف ليختنـشتاين      أن ُنشرت إ  بعد    
والغـرض  . ٢٠٠٦، استنادا إىل األرقام املستمدة من عـام         ٢٠٠٩أبريل  /الطبعة الثانية يف نيسان   

من إحـصاءات األجـور هـو اكتـساب معرفـة متعمقـة أفـضل هليكـل أجـور العمـال العـاملني يف                        
  .ليختنشتاين وتوفري بيانات قابلة للمقارنة دوليا

 ٥ ٨٨٥ للعــاملني يف ليختنــشتاين الوســطيمجــايل ، كــان املرتــب اإل٢٠٠٦ويف عــام   
وباملقارنة مبستوى األجور يف سويسرا، كان املرتـب اإلمجـايل يف ليختنـشتاين             . فرنكا سويسريا 
ــسبة   ــشرين األول    ٤أعلــى بن ــيت أُجريــت يف ت ــا للدراســة االستقــصائية ال ــة وفق ــوبر / يف املائ أكت

  . هليكل األجور يف سويسرا٢٠٠٦
 فرنكــا سويــسريا ٤ ٥٣٤اص يف الربــع األدىن جلــدول األجــور األشــخوبلغــت أجــور   

، يف حـني حـصل األشـخاص يف الربـع األعلـى علـى مرتبـات                 ٢٠٠٦أقل يف الـشهر يف عـام         أو
وبــذلك كانــت املرتبــات يف الربــع .  فرنكــا سويــسريا أو أكثــر٧ ٨٧٠شــهرية إمجاليــة قــدرها 

__________ 
  .٢٠٠٧مكتب الشؤون االقتصادية، إحصاءات البطالة، : املصدر  )١٧(  
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 ٥ ٨٨٥ وهـو    الوسـطي هري اإلمجـايل     يف املائة أو أكثـر عـن املرتـب الـش           ٢٣قل بنسبة   أاألدىن  
 يف املائـة عـن املرتـب    ٣٤ املرتبات يف الربع األعلـى أكـرب بنـسبة         مستوى وبدأ. فرنكا سويسريا 

  .الوسطيالشهري اإلمجايل 
علـى أسـاس التفـرغ، كـان        املرتب الشهري اإلمجايل للمرأة إذا كان عملـها         وباستقراء    

وكـان املرتـب    . ٢٠٠٦نـسبة إىل الرجـل يف عـام          يف املائـة عنـه بال      ٢٠أقـل بنـسبة     ذلك املرتـب    
ــرأة  الوســطي ــسبة للم ــب    ٥ ١٧٦ بالن ــغ املرت ــسريا، يف حــني بل ــا سوي  للرجــل الوســطي فرنك
والنسبة املئويـة للفـرق يف األجـور بـني املـرأة والرجـل أعلـى بدرجـة                  .  فرنكا سويسريا  ٦ ٤٦٨

ئية اليت أجريـت يف سويـسرا       إذ تبني الدراسة االستقصا   . طفيفة يف ليختنشتاين عنها يف سويسرا     
ــاك   ٢٠٠٦يف عــام  ــسبة  هليكــل األجــور أن هن ــا يف األجــور بن ــرأة  ١٨,٩فرق ــة بــني امل  يف املائ
بيد أنه يبنغي أن ُيراعى عنـد تقيـيم الفـروق يف األجـور أهنـا ترجـع جزئيـا إىل عوامـل                       . والرجل

ــيم والقطــاع و    ــسن والتعل ــل ال ــات موضــوعية مث ــةومتطلب ــا لدراســة  . الوظيف ــصائية ووفق استق
 بالنيابـــة عـــن املكتـــب اإلحـــصائي االحتـــادي السويـــسري واملكتـــب  ٢٠٠٨أجريـــت يف عـــام 

 يف املائـة مـن متوسـط    ٤٠االحتادي السويسري املعين باملساواة بني اجلنسني، فإن ما يقرب من        
إذ أن  . الفرق يف األجور بني اجلنسني يف سويسرا جيب أن ُينظر إليه باعتبـاره متييـزا يف األجـور                 

 يف املائة من الفرق يف األجور ميكن أن يفـسر مبـا تـسمى آثـار املوهبـة، ذلـك أن املـرأة                    ٦٠حنو  
يف املناصــب الــيت تتطلــب قــدرات أكــرب أقــل ألهنــا كانــت ممثلــة متثــيال ناقــصا أجــر حتــصل علــى 

 يف  ،كمـا أن املـرأة    . ووظائف اإلدارة وألهنـا كانـت متيـل إىل العمـل يف القطاعـات األقـل أجـرا                 
 كانت مستوياهتا التعليمية أدىن، وكانت أصغر سـنا، وكانـت أقـل خـربة مـن الرجـل                   ،طاملتوس

يف عمومــا ونظــرا ألن النــسبة املئويــة للفــرق يف األجــور بــني املــرأة والرجــل . يف جمــال املــشاريع
ارتباطـا  ليختنشتاين تقع يف نطاق مماثل لنظريه يف سويسرا، ونظـرا ألن سـوقي العمـل مرتبطـان       

افتراض وجود فروق يف األجور يف ليختنشتاين أيضا بني املرأة والرجل، حـىت مـع               وثيقا، ميكن   
  .تساوي متطلبات الوظيفة
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  ٢٠٠٦ة للمرأة والرجل، الوسطياملرتبات اإلمجالية : ١الشكل 
  

 

  
  .٢٠٠٦مكتب اإلحصاءات، إحصاءات األجور لعام : املصدر

ومنـذ  . التمييز يف األجور مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني      ضد  دعوى  وميكن إقامة     
وأكـدت  . واحدة بشأن األجر يف القطاع العام     دعوى  دخول ذلك القانون حيز النفاذ، ُرفعت       

واســتؤنفت القــضية يف احملكمــة اإلداريــة لليختنــشتاين، الــيت . احلكومــة حــدوث متييــز يف األجــر
. األجـر بـأثر رجعـي للـشاكي    فـروق   صـاحب العمـل دفـع     وتعـني علـى   . أكدت قرار احلكومـة   

واستنادا إىل احلالة الراهنة للبيانات، ال ميكـن إعطـاء أي معلومـات أكيـدة بـشأن أي مطالبـات                    
  .قُدمت مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني يف القطاع اخلاص

اة بــني ، كلّفــت احلكومــة الفريــق العامــل املعــين بتعزيــز املــساو ٢٠٠٦يوليــه /ويف متــوز  
اجلنسني ومكتب تكافؤ الفرص بـإجراء دراسـة استقـصائية بـشأن الفـرق يف األجـور بـني املـرأة           

وبّين التقييم اإلحـصائي لبيانـات األجـور عـدم وجـود أي متييـز يف                . والرجل يف اإلدارة الوطنية   
 يتعلـق   خمتلفة فيما يف األجور باإلنتماء إىل فئات      املوجودة حاليا   وميكن تفسري الفروق    . األجور

ــ ــة لقواعــد األجور وفقــا لب ــاين داخــل فئــات األجــور   . املعمــول هبــا لــإلدارة الوطني ويرجــع التب
الـذي مـا زال كـبريا بـني املـرأة      يف األجـور  يرجع أساسا الفرق    كما  . بالدرجة األوىل إىل السن   

جـور  والرجل إىل التمثيل الزائد للمرأة يف فئات األجور املنخفضة والتمثيل الناقص يف فئات األ             
ويصدق هذا بصفة خاصة بالنسبة للنـساء األكـرب سـنا، يف حـني ال تكـاد تكـون هنـاك                     . العالية

اإلدارة القـول بـأن     ولـذلك فإنـه ميكـن       . بني النساء والرجـال األحـدث سـنا       حمسوسة  أية فروق   
رق فـالف . مثالية فيما يتعلق باملساواة يف األجور بـني املـرأة والرجـل           تعترب  الوطنية يف ليختنشتاين    

  سويسريا فرنكا ٦ ٤٦٨

  فرنكا سويسريا٥ ١٧٦

 سويسريا فرنكا ٥ ٨٨٥

١ ٠٠٠ صفر ٢ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠

 الرجل

 املرأة

 اجملموع

 فرنك سويسري



CEDAW/C/LIE/4  
 

10-28875 55 
 

ــث أن الرجــل يُ      ــز، حي ــصورة مباشــرة إىل التميي يف املتوســط يف وظــف يف األجــور ال يرجــع ب
الفرق بني متوسـط أجـر املـرأة    يزيد و. بصفة عامةحيصل على أجر أكرب على وبالتايل  أمناصب  

فمتوســط أجــور النــساء والرجــال متماثلــة مــن الوجهــة  .  العمريــةالفئــةت والرجــل كلمــا كــرب
أما بالنسبة لألعمـار الالحقـة،      . سنوات امليالد األحدث لغاية حنو سن الثالثني      العملية فيما بني    

 ٣٠وحتصل املرأة على أعلـى أجـر فيمـا بـني الفئـة العمريـة مـن                  . فإن متوسطات األجور تتباين   
سـنا، فيحـصلن علـى أجـور أقـل، رمبـا يرجـع ذلـك أساسـا إىل                    أما النساء األكرب  .  سنة ٤٠إىل  

وبالتـايل تـصنيفهن يف فئـات       قدرات أقل،   تكليفهن مبهام تتطلب     أو ،مهنتعلياخنفاض مستوى   
  .األجور األدىن

  
  يوم تكافؤ األجر    

  األول“يوم تكـافؤ األجـر  ”قدم مكتب تكافؤ الفرص دعما ماليا ودعما غري مادي لـ           
ت شـد و.  نادي سيدات األعمـال واملهنيـات      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠الذي نظمه ألول مرة يف      

عليهـا  تعـني   أقيمت يف مركز يف وسط فـادوز االنتبـاه إىل أن املـرأة              رأسية  مية  منصة عرض إعال  
مـارس، لكـي حتـصل    / آذار١٠ يوما، أي لغايـة   ٤٩ مدة أطول مبقدار     ٢٠٠٩أن تعمل يف عام     

  .ما حيصل عليه الرجلأجر يكافئ على 
  

  لاألنشطة اليت تضطلع هبا اإلدارة الوطنية لتحسني وضع املرأة يف أماكن العم    
، كُلـــف مكتـــب املـــوارد ٢٠٠٧مـــارس / آذار١٤باختـــاذ احلكومـــة لقرارهـــا املـــؤرخ   

البشرية واإلدارية بأن يوصي بتعيني عـدد أكـرب مـن النـساء يف املناصـب اإلداريـة عنـدما تكـون                      
  .مؤهالهتن مماثلة أو مكافئة، بغية حتقيق متثيل املرأة بصورة أقوى يف مناصب اإلدارة

ريــق العامــل املعــين بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف اإلدارة   وقــد كلّفــت احلكومــة الف  
األولويـة بالتعـاون    شـىت علـى سـبيل        يـة تدابري تنفيذ بأن يعد   ،  ٢٠٠٤سبتمرب  /الوطنية، يف أيلول  

وتـشمل  .  هبـا وزارة األسـرة وتكـافؤ الفـرص      يوصـي مع مكتب املـوارد البـشرية واإلداريـة وأن          
العـاملون علـى   (اب املـوظفني بـسبب املـرض أو احلـوادث     هذه التدابري إجراء تقييم حلـاالت غيـ   

املـشرفني عـن طريـق مـؤمتر        إذكاء وعـي    ، و )أساس التفرغ أو عدم التفرغ من اإلناث والذكور       
مديري املكاتب، وإنشاء مكتب جديد لالتصال وإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقـة بوقـت              

  .داريةالعمل واألسرة يف إطار مكتب املوارد البشرية واإل
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  التدابري الرامية إىل حتقيق مساواة املرأة يف أماكن العمل  )ب(  
ــصادر يف       ــانون املــساواة بــني اجلنــسني ال ــار٥ُيعــد ق ــنقّح يف عــام  ١٩٩٩مــايو / أي  وامل
، هو األداة اليت تقوم ليختنشتاين بواسطتها بتنفيذ املساواة بني املرأة والرجـل واقعيـا يف                ٢٠٠٦

ــاكن العمــل   ــادة   انظــر امل(أم ــصلة بامل ــني     ). ٢الحظــات املت ــساواة ب ــانون امل ــاذ ق ــدء نف ــذ ب ومن
  .اجلنسني، اضطُلع جبهود شىت لزيادة التعريف به لدى عامة اجلمهور

  
  قانون املساواة بني اجلنسنياملتعلقة باحلملة اإلعالمية     

، EC/2002/73 ألغراض تنفيذ التوجيـه  )١٨(منذ آخر تنقيح لقانون املساواة بني اجلنسني    
ــال   ــحاب األعمـ ــاملني وأصـ ــة للعـ ــة إعالميـ ــطُلع حبملـ ــ. اضـ ــام بـ ــشرين  إطالق وقـ ــة يف تـ احلملـ

املعـين  املعلومات واالتصاال ت     مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون مع مكتب        ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
وتقـــدم غرفـــة التجـــارة والـــصناعة يف ليختنـــشتاين  . بـــاملرأة ورابطـــة العـــاملني يف ليختنـــشتاين 

)Wirtschaftskammer Liechtenstein( ــا غـــري مـــايل  صرف ورابطـــة ليختنـــشتاين للمـــ يني، دعمـ
رة معلومـات بـشأن حقـوقهم عـن طريـق تقـدمي             للعاملني بصفة مـستم    احلملة   وفروت. للمشروع

أمـا أصـحاب األعمـال، فتقـدم     . أمثلة حلاالت معينة يف الصحف الوطنية وعن طريـق اإلنترنـت     
احلملــة، أُعيــد إطــالق ومبناســبة .  إعالميــةراتهلــم معلومــات بــشأن التزامــاهتم عــن طريــق نــش 

التحــرش اجلنــسي يف ”واملنــشور “ جــدارة املــساواة بــني اجلنــسني”إصــدار املنــشور اإلعالمــي 
ألعمـال التجاريـة الـيت     مجيـع ا  ( مـن األعمـال التجاريـة        ٤٠٠، ووزعا علـى حنـو       “أماكن العمل 

 املنـشورة حـىت   ةة احلاالت اخلمـس  وأمثلةواملنشورات السبع). ١٠يزيد عدد العاملني فيها على      
ومكتـب املعلومـات واالتـصاالت املعـين         ملكتب تكافؤ الفرص     ةقع الشبكي ااآلن متاحة على املو   

وقد ُنشرت النشرة اإلعالمية اخلامسة بـشأن موضـوعي         . ورابطة العاملني يف ليختنشتاين   باملرأة  
، والنــشرة ٢٠٠٨ونيــه ي/يف حزيــرانالفــصل مــن العمــل   املــساواة يف األجــور واحلمايــة مــن    

ــشأن   ــسادسة ب ــة ال ــاكن العمــل  ”اإلعالمي ــسي يف أم ــشرين األول“ التحــرش اجلن ــوبر /يف ت أكت
ــة ٢٠٠٨ ــة، والنــشرة اإلعالمي ــز ”املعنون . ٢٠٠٩مــارس /يف آذار“ عــدم التعــيني بــسبب التميي

ــاملني ب   ــف الع ــتم تعري ــة وي ــذكر  احلــاالت أمثل ــسالفة ال ــشورة يف    ال ــات املن ــق اإلعالن ــن طري ع
وُترســل النــشرات اإلعالميــة بالربيــد إىل مكاتــب األعمــال      . ف واملقــاالت الــصحفية  الــصح

النـشرات   آخر من    اعدد من األعمال التجارية     ٢٥حنو  طلب  وقد  . التجارية واملكاتب اإلدارية  
  ). نسخة١٥٠حوايل (اإلعالمية واملنشورات السالفة الذكر 

  

__________ 
  .LGBI, 1999, No.96 بشأن املساواة بني املرأة والرجل، ١٩٩٩مارس / آذار١٠القانون الصادر يف   )١٨(  
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  التحرش اجلنسي يف أماكن العمل    
 التحـرش   -! أنا ال أطيق ذلـك    ”، ُنقح املنشور املعنون     ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين    

واهلـدف األساسـي مـن املنـشور هـو توجيـه            . ، وُنـشر للمـرة الثانيـة      “اجلنسي يف أمـاكن العمـل     
علـى منـع    دعـم العمـل     االنتباه إىل أن التحرش اجلنسي يف أماكن العمل ما زال قائمـا، ومـن مث                

تعريفـا للتحـرش اجلنـسي، ويـسوق أمثلـة، ويـشرح اآلثـار              ويتـضمن املنـشور     . التحرش اجلنسي 
ويــشري املنــشور إىل . تــصدي لــهة للعــاملترتبــة علــى التحــرش وعواقبــه، فــضال عــن التــدابري الناج 

اإلجراءات القانونية املمكـن اختاذهـا للـدفاع عـن الـنفس ضـد التحـرش اجلنـسي وفقـا للقـانون                      
واملنـصوص  أصـحاب األعمـال     الـيت تقـع علـى       ية  سؤولاملـ  و )١٩(اجلنائي املتعلق بـاجلرائم اجلنـسية     

  .بيئة عمل خالية من التحرشهتيئة يف قانون املساواة بني اجلنسني لكفالة عليها 
  

  أنشطة املنظمات غري احلكومية    
ينص قانون املساواة بني اجلنسني على أنه جيوز منح دعم مايل لـربامج إسـداء املـشورة                   

ــساواة بــني اجل   ــصلة بامل ــهوض املت ــة والن ــاة العملي ــذلك، حــصل مكتــب   . نــسني يف احلي ــا ل ووفق
املعــين بــاملرأة علــى دعــم مــايل لــربامج إســداء املــشورة والتوعيــة العامــة املعلومـات واالتــصاالت  

كمــا تلقــت . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠بــشأن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني خــالل الفتــرة بــني عــامي  
ــامي    ــا يف عـ ــا ماليـ ــاملني يف ليختنـــشتاين دعمـ ــة العـ ــداء املـــشورة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧رابطـ  إلسـ

كما قُدم دعم مـايل إلجـراء الدراسـة االستقـصائية الـيت اضـطلعت هبـا الرابطـة                   . والتوعية العامة 
بـشأن الفـروق اجلنـسانية بـني ممارسـات األعمـال احلـرة مـن الـشابات          التثقيفـي   النسائية للعمـل    

  .نوممارسي األعمال احلرة من الشبا
  

  وظيفةالتوفيق بني األسرة وال  )ج(  
تـؤثر  بـصورة متزايـدة     بـدأت   تؤثر مسألة التوفيق بني األسرة والوظيفة على املرأة كمـا             

ويتمتع كثري من النساء يف ليختنشتاين حاليا مبـؤهالت مهنيـة جيـدة، حبيـث أهنـن                 . على الرجل 
ومـن  . يعدن يرغنب يف التخلي عن عملـهن متامـا مـن أجـل األسـرة املعيـشية وتربيـة األطفـال                     مل

 أكثــر مــشاركة يف العمــل اة األخــرى، يرغــب عــدد متزايــد مــن الرجــال يف أن يــصبحو  الناحيــ
التوزيـع التعـاوين للعمـل األسـري والعمـل الـوظيفي يكتـسب أمهيـة            بـدأ   وبالتايل فقـد    . األسري
ولكي ميكن تنفيـذ هـذا التوزيـع للعمـل األسـري والعمـل الـوظيفي يف احليـاة اليوميـة،                     . متزايدة

مالئمـة  ترتيبـات   ألعمال مـستعدين ألن يعرضـوا علـى املـرأة والرجـل             يلزم أن يكون أصحاب ا    
__________ 

، )قــانون اجلــرائم اجلنــسية( املعــدل للقــانون اجلنــائي ٢٠٠٠مرب ديــس/ كــانون األول١٣القــانون الــصادر يف   )١٩(  
LGBI. 2001, No.16.  
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ومن مث، فإن العقبة الكربى اليت تعترض التوفيق بـني األسـرة والعمـل              . لألسرة يف أماكن العمل   
  .إطارية أفضلظروف هو عدم وجود استعداد لدى القطاع اخلاص إلجياد 

  
  جائزة تكافؤ الفرص    

ونيـــة واملؤســـسية، ُتعتـــرب تـــدابري إذكـــاء الـــوعي وتـــشجيع  باإلضـــافة إىل التـــدابري القان  
فعلــى ســبيل . املبــادرات اخلاصــة أدوات رئيــسية لتنفيــذ سياســة ليختنــشتاين املتعلقــة باملــساواة   

 باألنـشطة   ٢٠٠٠املثال، تعترف جائزة تكافؤ الفرص اليت تقدمها احلكومة كل سنة منـذ عـام               
ــام     ــذ عـ ــرف منـ ــا تعتـ ــاملرأة، كمـ ــهوض بـ ــصلة بالنـ ــة،   ٢٠٠٨ املتـ ــصلة باإلعاقـ ــشطة املتـ  باألنـ

ــسية    /واهلجــرة ــول اجلن ــاعي، واملي ــان اإلجتم ــسن، واحلرم ــاج، وال ــز   . اإلدم ــاة تعزي ــة مراع وبغي
تعمـيم مراعـاة    مشاريع أن يطبقوا استراتيجية     قامة  املساواة بني اجلنسني، ُيطلب إىل املتقدمني إل      

ــذها  املنظــور ــشاريعهم وتنفي ــشاء م ــساين يف إن ــد ُمنحــ .  اجلن ــام  وق  لرابطــة ٢٠٠٨ت جــائزة ع
ــسمى    ــشروعها امل ــوقني وم ــشتاين للمع ــاء مباد”ليختن ــة لق ــام   “املواهــبل ، وُمنحــت جــائزة ع

ــدار غــوتنبريغ للت ٢٠٠٩ ــوان   ثقيــف  ل ــها بعن ختصــصية يف الثقافــات  دورة ”للــدورة الــيت نظمت
 جــائزة تكــافؤ الفــرص مباشــرة إىلللتنــافس علــى وُترســل الــدعوة لتقــدمي طلبــات . “املــشتركة
  . من األعمال التجارية واملكاتب اإلدارية واملنظمات يف ليختنشتاين٦٠٠

  
  دليل احلياة املهنية واألسرية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم    

وهـي  . ُتعد املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم مهمـة فيمـا يتعلـق بتـوفري فـرص عمـل                   
وُيعتـرب التوفيـق بـني احليـاة        . املالئمة لألسـر  تسهم يف القرارات املتعلقة بتحديد مستقبل اهلياكل        
العمـل  وتتطلـب التطـورات الدميوغرافيـة       . األسرية والوظيفية أحد الـشواغل االجتماعيـة املهمـة        

وقــد . الوظيفيــة اخلاصــة واإجيــاد حلــول جديــدة ومــشتركة بــني املــرأة والرجــل يف حياهتمــعلـى  
وارد املتـوفرة للـشركات الكـبرية، ولكـن         تتوفر للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم نفس امل       ال

ترد يف دليل احلياة املهنيـة واألسـرية للمـشاريع الـصغرية     األمور  وهذه  . تتوفر لديها مزايا أخرى   
تنفيــذ اإلدارة املواتيــة لألســرة يف لــدى قيامهــا باملــشاريع تلــك واملتوســطة احلجــم الــذي يــدعم 

. ُتكمل مبعلومــات خاصــة بلختنــشتاين ن سويــسرا واســعــ وقــد أُخــذ الــدليل .اليوميــةعملياهتــا 
فالتشريعات اليت تنظم إجازة الوالدية، وإجازة األمومة، واألحكام املتعلقة بالعمل علـى أسـاس              

وكـان  . السويسريةنظم  ة، والتأمينات، تنبثق جزئيا من ال     يعدم التفرغ، ونظم املعاشات التقاعد    
 إمكانيـة ميـسرة لالطـالع علـى         كـل مـن أصـحاب األعمـال والعـاملني         أن تتوفر لدى    من املهم   

  .ليختنشتايننظم 
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، ُوجهـت  ٢٠٠٧سـبتمرب  /رسلتها وزارة األسرة وتكافؤ الفـرص يف أيلـول  أويف رسالة     
 مـن  ٤٠٠ما يقـرب مـن   ( من العاملني أو أكثر ١٠اليت يوجد هبا املؤسسات   إىل مجيع    اتدعو

وقد أُرسـل الـدليل     . باجملانللحصول على الدليل    ) اإلداريةاملكاتب  التجارية و األعمال  مكاتب  
  .كما ُعرض الدليل على وسائط اإلعالم.  مرة١٢٠حىت اآلن حنو 

األسبوع األول للمشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم        اضطلع ب ،  ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   
دليـل املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة     ألنـشطة  وأُتيح خالل سلسلة ا. بأنشطة شىت يف ليختنشتاين   
  .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف األعمال التجاريةاحلجم والنشرة 

  
  املتعلق بتعزيز األسرةالفرض     

وأحـال  . بـشأن تعزيـز األسـرة   فرضـا  ، قدم أعضاء الربملان ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٩يف    
لتعلـيم؛  لبـدل   اسـتحداث   :  بأسـئلة بـشأن املواضـيع التاليـة        اإىل احلكومة مشفوع  الفرض  الربملان  

 إضـافية؛   الوالدية؛ وحتسني التوفيق بني األسرة والوظيفة؛ وإنشاء حـوافز ضـريبية          وفعالية إجازة   
وختفيض العبء املـايل علـى األسـر؛ ومطالبـات املعـاش التقاعـدي الناشـئة عـن تربيـة األطفـال؛                      

  .ووضع أسس لتدابري تعزيز األسرة
 اقترحــت احلكومـــة  ،٢٠٠٧أغــسطس  / آب٢١ويف معــرض االســتجابة للفــرض يف      
  :ما يلي التدابري مشلت عددا من

  
  :ألطفال يف رياض األطفال واملدارس اهنارية وهياكل لدعم مدارس    

ــا مــن البلــد       . ينبغــي إنــشاء مدرســة هناريــة يف كــل مــن املنطقــة الــسفلى واملنطقــة العلي
. وباإلضافة إىل املدارس النهارية، ينبغي أن ُيـضطلع مبـشاريع وأن ُتـدعم علـى صـعيد البلـديات                  

  .متاحة يف مجيع أحناء البلداملرافق  املتوسط، ينبغي أن تكون هذه وعلى األجل
  

  :عالواتتعديل ال    
ينبغي أن يعاد النظر، بصفة منتظمـة، مـرة علـى األقـل كـل مخـس سـنوات، يف تعـديل                        

. )ملراعـات التـضخم   (املـيالد عـالوات  الوالـد الوحيـد فـضال عـن      عـالوات   األسـرية و  العالوات  
ــارا مـــن  ٢٠٠٧مـــارس / آذار١٤ يف اعتمـــد الربملـــان بالفعـــل ( ــأثر رجعـــي اعتبـ ــانون ١، بـ  كـ

عـالوات  الوالـد الوحيـد فـضال عـن         عـالوات   األطفال و عالوات  ، زيادة يف    ٢٠٠٧يناير  /الثاين
  ).امليالد
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  :اجلديرة بأن ُتقتدىالنماذج     
مثـل األعمـال املالئمـة لألسـرة        اجلـديرة بـأن ُتقتـدى       ينبغي للدولة أن حتتفـي بالنمـاذج          

  .رافق املالئمة لألطفالوامل
  

  :جملس األسرة    
ــسياسات املتعلقــة باألســرة         ــشاء جملــس األســرة هــو متابعــة تطــورات ال القــصد مــن إن

ــدابري      ــن الت ــد م ــدمي حــوافز واقتراحــات الختــاذ مزي ــة   . وتق ــسؤوليته يف حتــري العدال ــل م وتتمث
ألسرة من هيئة إداريـة     ويتألف جملس ا  . ااهتدييتعلق بكامل نطاق مسألة تعزيز األسرة وتعق       فيما

وســُتناقش يف جملــس األســرة املواضــيع والتــدابري التاليــة املتعلقــة بــسياسة األســرة  . وجلنــة فرعيــة
، مبـا يف ذلـك محايـة األمومـة      مـن العمـل  قواعـد الفـصل  : وسيتم تنفيذها على هيئة تدابري حمددة     

تنظـيم ممارسـة دفـع     وضمان مكان العمل خالل فترة احلمل واألمومة؛ واقتراح قواعد جديـدة ل           
؛ ووضـع  عمال بنتـائج اسـتعراض سياسـة حتويـل املـدفوعات األسـرية إىل اخلـارج         األسرة  عالوة  
ــأمني اأســس ل ــاء غــري العــاملني ت ــة آلب ــة متديــد إجــازة   املــسنني مــن الناحيــة املالي ؛ وحبــث إمكاني

  .؛ وتغيري املواقف على الصعيد االجتماعيلوالديةا
  

  رعاية األطفال خارج البيت    
يؤدي إنشاء نظـام ميـسور التكلفـة لرعايـة األطفـال خـارج البيـت إىل حتـسني إمكانيـة                   

ويف حـني مل يكـن   . التوفيق بـني األسـرة والوظيفـة فـضال عـن تكـافؤ الفـرص يف أمـاكن العمـل                   
ــوى   ــاك سـ ــا  م٥٨هنـ ــام   كانـ ــشتاين يف عـ ــة يف ليختنـ ــة النهاريـ ــة ٢٠٠٠للرعايـ ، زادت الطاقـ

 حبلـول عـام     ١٤٠، و   ٢٠٠٣حبلـول عـام     كانـا    م ١١٧لنهاريـة إىل    االستيعابية ملراكـز الرعايـة ا     
ــ م١٤٣، وأصــبحت االن ٢٠٠٥ ــة يف ليختنــشتاين  . اكان ــة النهاري ــز الرعاي بأهنــا بالفعــل وتتمي

الة األسـر أنـه مـا زالـت هنـاك           حلومع ذلك، بّينت دراسة استقصائية      . جيدة وذات نوعية عالية   
وقــد أصــدرت . اخلــدماتتقــدمي مــا يتعلــق مبرونــة احتياجــات مل تــتم تلبيتــها بعــد وال ســيما في 

احلكومة تكليفا بإنـشاء مدرسـة واحـدة للرعايـة النهاريـة يف كـل مـن القطـاع األدىن والقطـاع                      
وباإلضافة إىل ذلك، كلّفت احلكومة وزارة األسـرة وتكـافؤ الفـرص بتفعيـل              . األعلى من البلد  

  .النهارية خارج املدرسةمنشآت الرعاية مفهوم 
ــة عــام ومنــذ ب   ــا يف   ٢٠٠٢داي ــة حيثمــا أمكــن مكان ــوفر للعــاملني يف اإلدارة الوطني ، ي

ورابطـة الرعايــة النهاريــة يف ليختنــشتاين  . له اإلدارة الوطنيــةمركـز الرعايــة النهاريــة الـذي تــشغّ  
وتـوفر اإلدارة   . مسؤولة عن تـشغيل احلـضانة النهاريـة وتنظيمهـا وتزويـدها بـاملوظفني وإدارهتـا               

ومنــذ كـــانون  . كمــا تغطــي العجــز التــشغيلي الــسنوي     الالزمــة  ل األساســية  الوطنيــة اهلياكــ  
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 مكانـا   ١٣، توفر إحدى الشركات يف ليختنشتاين رعاية هنارية داخليـة هبـا             ٢٠٠٤يناير  /الثاين
  .وفقا للنموذج الذي توفره اإلدارة الوطنية

درسـة  ، ُوضع مفهوم للهياكل النهارية خارج امل      ٢٠٠٧ديسمرب  /نهاية كانون األول  بو  
ويتمثل اهلدف من املفهوم يف إنشاء هيكل للرعايـة النهاريـة مكمـل             . يف بلدييت تريسني وايشني   

مت ،  ٢٠٠٩ومنذ عـام    .  سنوات إىل بداية مرحلة املدرسة الثانوية      ٤للمدرسة لألطفال من سن     
. نليختنــشتايليــشني بالتعــاون مــع رابطــة الرعايــة النهاريــة   إلرعايــة النهاريــة يف لهياكــل تــوفري 

  .، ستكون هذه اخلدمة متاحة أيضا يف تريسني٢٠٠٩أغسطس /واعتبارا من آب
ــة يف   ، ٢٠٠٨أغــــسطس /ويف آب   ــة عامــ ــة هناريــ ــان أول مدرســ ــة شــ ــنت بلديــ دّشــ

مكانيـة  وجيـري مناقـشة إ    . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ تلميذا للسنة الدراسية     ١٤قوامه  ليختنشتاين بفصل   
وليـست املـدارس    . ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسـية   نشاء منوذج مماثل يف فادوز، رمبا بدءا من الـسنة           إ

ويف حني تقدم املنشآت النهاريـة      . مكملة هلا النهارية بديال عن املنشآت النهارية، ولكنها تعترب        
ــة النهاريــة، تــوفري  (الــدوام باملدرســة الرعايــة خــارج ســاعات   إلجنــاز يف املدرســة وقــت الرعاي

. منوذجــا شــامالجيــب أن تعتــرب ريــة ، فــإن املــدارس النهاةحــسب احلاجــ) املــرتيل، اخلالواجــب 
والتالميذ الذين يقبلون يف مدرسة هناريـة يكونـون ملـزمني بـصفة عامـة باملـشاركة يف الربنـامج                    

تنـساب فيـه سـاعات املدرسـة        تربـوي   ويقوم منوذج املدرسة النهارية على أساس مفهوم        . برمته
لـذلك  . ني متميـزتني بعـضهما بـصورة سلـسلة وال ميكـن فـصلهما إىل مـرحلت      مـع  والوقت احلـر   

ــصورة واضــحة      ــضهما ب ــز النمــوذجني عــن بع ــتعني متيي ــه ي ــة املدرســة   . فإن وباإلضــافة إىل جترب
تـوفري  النهارية، ستواصل بلديـة شـان طـرح نطـاق عـريض مـن املنـشآت النهاريـة، مبـا يف ذلـك            

  .أربعة أيام يف األسبوع بعد الظهر ةملدإلجناز الواجب املرتيل وقت الرعاية النهارية و
شـيئا  “ املدرسـة وخارجهـا يف بلديـة بالنكـن        والـتعلم يف    العـيش   ”وقد أصبح مشروع      

منظمـة  يعتـرب كـل منـهما    و. ممكنا بفضل التعاون مع رابطـة رعايـة األطفـال واملـدارس الـصغرية          
ــة      ومــستقلة  ــوفر فيهــا هياكــل مدرســة هناري ــوفر تعاوهنمــا املكثــف واجليــد مدرســة صــغرية تت ي

أن مخــس بلــديات مــن أصــل البلــديات ذلــك يعــين إمجــاال، و. خــرىللتالميــذ مــن البلــديات األ
اإلحدى عشرة املوجـودة يف ليختنـشتاين قـد قـدمت أو تعتـزم تقـدمي منـاذج للمـدارس النهاريـة           

  .للمدارس النهاريةهياكل  أو
  

   العاملةةالعودة إىل القو    
لفرديـة  حـسب االحتياجـات ا  استـشارات وظيفيـة متمـايزة    يقدم مركـز التوجيـه املهـين         

، يـة لحالـة الفرد لإجـراء تقيـيم   االستـشارات  وتـشمل   . باجملان للنساء العائدات إىل القوة العاملـة      
  .ؤهالتاملستعداد النفسي وتقييم االمبا يف ذلك 
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ــصادية     ٢٠٠٧ويف عــام    ــشؤون االقت ــة ملكتــب ال ــرة ســوق العمــل التابع ، وضــعت دائ
ــساء الراغبــات يف العــودة إىل القــو   ــة األســرية الــيت مــررن هبــا    العاةبرناجمــا للن ــة بعــد املرحل . مل

ــة  ــة والتقنيــة؛ تــدريب موجــه يف االختــصاصات : ويتــضمن الربنــامج األهــداف التالي  االجتماعي
وتـشمل  . تطويرهـا زيـادة   الذاتيـة، وتعزيزهـا وصـقلها و      القـدرات   ؛ وإعادة اكتـشاف     واالتصال

ذاتيـة، وحتويـل القيمـة الذاتيـة إىل     جماالت التركيز حتليل احلالة، والتوجيه، واالعتراف بالقيمـة ال  
، وحتــديث املهــارات احلاســوبية،   عمــلحلــصول علــى  ا، وطلبــات التــصالقيمــة حقيقيــة، وا 

ــة     ــوة والـــضعف الشخـــصية، ووضـــع خطـ ــة، وحتليـــل مـــواطن القـ واالتـــصاالت غـــري الكالميـ
 ويستمر الربنامج الذي يستغرق نصف يـوم      . للمستقبل، وإدارة املنازعات، والتدريب الداخلي    

وبعد تنفيذ مشروع جتـرييب التحـق بـه    . اجةعند احلويتاح مركز للرعاية النهارية . تسعة أسابيع 
وهـو  . ، أضفي اآلن الطابع املؤسسي على الربنامج      ٢٠٠٩ إىل العمل يف عام      ات من العائد  ١٥

  .ُيقدم أربع مرات يف السنة
  

  االستجواب املتعلق باألسرة والوظيفة يف ليختنشتاين    
 ســؤاال ١٣، قـدم أعــضاء يف الربملـان اسـتجوابا يتـضمن     ٢٠٠٦سـبتمرب  /ول أيلـ ٢٠يف   

ــشتاين   تــشرين ٣١وردت احلكومــة علــى االســتجواب يف  . بــشأن األســرة والوظيفــة يف ليختن
والرجـال ممـن لـديهم أطفـال     عمالـة النـساء   وأُجيـب علـى أسـئلة بـشأن         . ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

لد األطفـال؛ والعـودة إىل العمـل بعـد األمومـة؛      وممن ليس لديهم أطفال؛ وترك الوظيفة بعد مو       
وتــشغيل الوالــد لوالديــة؛ وختفــيض ســاعات العمــل بــسبب األمومــة؛ واالســتفادة مــن إجــازة ا  

الوحيد؛ وعدد األطفـال الـذين تـتم رعايتـهم خـارج البيـت؛ والنفقـات العامـة الـيت ُتنفـق علـى                        
يف األسر املعيـشية الـيت تتـألف مـن          األسر؛ وتطور النفقات يف السنوات األخرية؛ وأمناط العمل         

  ).على أساس التفرغ، على أساس عدم التفرغ(زوجني 
  

  ةاالجتماعيتأمينات ال  )د(  
 يف ليختنــشتاين بـصورة مباشــرة علـى أســاس نــوع   ةاالجتماعيــتأمينـات  ال مييـز نظــام ال   
قاقاته بيد أنـه يف بعـض املنـاطق ال يـصل النظـام إال ملـن يعملـون، وتتوقـف قيمـة اسـتح                   . اجلنس

اخنفـاض العمالـة   (ومن مث، فإن الفروق بني وضع عمل املرأة والرجل . على مبلغ الدخل املتولد  
بني النساء، وزيادة حاالت االنقطاع عن العمل، والزيادة الكـبرية يف العمـل علـى أسـاس عـدم           

املـرأة علـى    حـصول   تترتـب عليهـا     ) التفرغ، وحمدوديـة اخليـارات الوظيفيـة، واخنفـاض األجـور          
  .االجتماعيتأمني ستحقاقات أقل من الرجل يف بعض جماالت الا

وال ميكـن   . هاومن املهـم بوجـه خـاص أن تفكـر املـرأة يف حالتـها املاليـة عنـد كـرب سـن                        
يف املـرأة  اسـتمرار  إال مـن خـالل   يف الـشيخوخة   فـوق مـستوى الكفـاف      يمعيشمستوى  توفري  
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ألمـن  ويلـزم أن تعتمـد ترتيبـات ا       . جهـا بصورة غري مباشـرة عـن طريـق زو        العمل إما بذاهتا، أو     
ويف ليختنـــشتاين، يقــدم مكتـــب  . العمــل واألســرة  حالـــة علــى  مرحلــة الـــشيخوخة  املــايل يف  

وبالتعـاون مـع    . ملـرأة من أجـل ا   املعين باملرأة مشورة شخصية وال سيما       املعلومات واالتصاالت   
 بـشأن موضـوع   ٢٠٠٣مـسيتني إعالميـتني يف عـام        أذلك املكتب، نظّم مكتب تكـافؤ الفـرص         

ويف األمـسية األوىل، قُـدمت معلومـات        . “املـرأة تعرفـه   يلزم أن    ما   -التأمني ضد الشيخوخة    ”
 بوصـفه الدعامـة   ،األشـخاص البـاقني علـى قيـد احليـاة     تأمني الشيخوخة والدولة ضد  عن تأمني   

ق ويف األمـــسية الثانيـــة، نوقـــشت صـــنادي . األوىل لنظـــام املعاشـــات التقاعديـــة يف ليختنـــشتاين 
ــة واالدخــار اخلــاص    ــة املهني ــة (املعاشــات التقاعدي ــة والثالث ــدعامتان الثاني ــشور  ). ال ويعــرض من

يلـزم أن   مـا   -التـأمني ضـد الـشيخوخة       ”املعـين بـاملرأة املعنـون       ملعلومات واالتـصاالت    مكتب ا 
 البـاقني علـى     الشيخوخة واألشـخاص  ضد  تأمني  المنوذج الدعامات الثالث لنظام     “ املرأةرفه  تع

عمرهـا مـع   حـسب مرحلـة   تـأمني املـرأة ضـد الـشيخوخة     احلياة الذي توفره الدولـة وحالـة     قيد  
 مكتب املعلومـات واالتـصاالت املعـين      وقد استضاف   . مهمة ألغراض االتصال  معلومات  توفري  

  .٢٠٠٨باملرأة األمسيات اإلعالمية مرة أخرى يف عام 
  

  الصحة -  ١٢املادة     
التــأمني  اجليــدة يف ليختنــشتاين مــن خــالل نظــام الرعايــة الــصحيةكفــل ُتبــصفة عامــة،   

  . اخلدمات الطبيةاحلصول دون قيود على الصحي اإللزامي وإمكانية 
  ة العامةيدمات الصحاخل  )أ(  

    

  :٢٦ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقم      
خلـدمات الـصحية    لى أن ترصـد بدقـة إجنـاز ا        عتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف      ...   

لمـرأة، وتـدعو يف هـذا    الـصحية ل شواغل  الـ لكي تستجيب بطريقة تراعي نوع اجلـنس، جلميـع          
 للجنة كإطار عمل يكفل إدمـاج       ٢٤الصدد، الدولة الطرف إىل استخدام التوصية العامة رقم         
  .املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج الصحية

    
كــل مخــس ســنوات، دعــوة خطيــة مــن  كثر، فــأ ســنة ١٧يتلقــى األشــخاص مــن ســن   

أما النساء، فيتلقني دعوة إضـافية كـل سـنتني     . وقائيكشف طيب   مكتب الصحة العامة إلجراء     
كمـا يـشمل هـذا الكـشف الطـيب، عنـد الـضرورة،              . نسائيكشف طيب وقائي    إلجراء  ونصف  

فحــوص  إلجــراء أيويقــوم مكتــب الطبيــب باختــاذ الترتيبــات  . التــشاور بــشأن تنظــيم األســرة
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وُيدعى اآلن بـصفة منتظمـة إلجـراء فحـوص طبيـة وقائيـة األشـخاص الـذين تتجـاوز                    . للمتابعة
 والـذين أمكنـهم يف الـسابق أن يواصـلوا املـشاركة يف الربنـامج بنـاء علـى         - سنة   ٧٠أعمارهم  
علـى أسـاس طـوعي      الفحوص الطبية الوقائية    وُتجرى  . وقد أُلغي احلد العمري مبرسوم    . طلبهم
  .وباجملان

وميكن للمرأة اليت تكون على وشك الوالدة واليت ال تكون تعمل لدى صاحب عمـل                 
مــن تــأمني البــدل الــصحي  ببــدل أمومــة يــومي  أثنــاء احلمــل، أي الــيت ال جيــوز هلــا أن تطالــب  

اإلجباري أو تستحق استمرار دفع مرتبـها مـن صـاحب العمـل، أن تطالـب ببـدل أمومـة ممـول          
  .من الدولة
اجتماعيــة نفــسية يقــدم جمانــا دعمــا واستــشارات  هــو مكتــب Schwanger.liومكتــب   

وباإلضـــافة إىل تقـــدمي مـــشورة بـــشأن . إذا ُرغـــب يف ذلـــكســـم الا دون ذكـــر -متخصـــصة 
تنظـيم األسـرة،    : املتعلقة باحلمل، يقدم املكتـب أيـضا مـشورة بـشأن املواضـيع التاليـة              اخلالفات  

ــة، واإلجهــاض    ــارات الوالدي ــل، واختب ــدم ،  املبكــرواحلم ــدم اإلجنــاب،  الرضــا بوع ــة ع والتربي
  .اجلنسية

  .ةعامبأموال  ال متول ،ووسائل منع احلمل، وهي مباحة قانونا يف ليختنشتاين  
  .بسرطان الثديللمصابات  يةمجعية السرطان يف ليختنشتاين اجتماعات شهرعقد وت  

  
  اإلجهاض  )ب(  

    

  :٢٦ ة، رقمتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ      
توصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف يف اســتعراض القــوانني املتعلقــة باإلجهــاض     

بغرض إزالة األحكام العقابية حبق املرأة اليت جتري عملية إجهاض، مبا يتفق مع التوصية العامـة                
  ... للجنة، بشأن املرأة والصحة، ومع إعالن ومنهاج عمل بيجني٢٤رقم 

    
يف ت الـيت تتعـرض فيهـا املـرأة احلامـل خلطـر بـالغ أو يف حـاالت احلمـل          باستثناء احلاال   

 ومـا بعـدها مـن       ٩٦املـواد   (اإلجهـاض للعقوبـة يف ليختنـشتاين        خيـضع    سـنة،    ١٤ أقل مـن     سن
فـإن  ونظرا ألنه ال بد أن ُيفترض أن عمليات اإلجهـاض ُتجـرى يف اخلـارج،              ). القانون اجلنائي 

وهناك فريـق   . ناشئةن العقوبة ال توفر محاية فعالة للحياة ال       أهو  واسع  الرأي السائد على نطاق     
وينــصب . املتعلقـة باحلمـل وهـو يبحـث عـن حلـول مـستدامة       اخلالفـات  عامـل يعـاجل موضـوع    

وقـد تقـرر    .  هذه املـسألة   ومحاية املرأة احلامل، ومنع جترمي    امليالد،  التركيز على محاية احلياة قبل      
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 مـن الدسـتور    ٢٧  تعـديل املـادة    ٢٠٠٥نـوفمرب   /الثاينمبوجب تصويت شعيب أُجري يف تشرين       
صـراحة حبـق كـل شـخص       االعتـراف   لكي تتضمن االلتزام باحترام ومحاية الكرامـة اإلنـسانية و         

يف اجتماعيـة  ويقدم عديـد مـن املؤسـسات مـشورة نفـسية      ). LGBI. 2005, No. 267(يف احلياة 
  .املتعلقة باحلملاخلالفات حالة 

  
  )اإليدز(قاية من متالزمة نقص املناعة املكتسب منع احلمل والو  )ج(  

باإلضــــافة إىل إســــداء املــــشورة بــــشأن النــــشاط اجلنــــسي وفــــريوس نقــــص املناعــــة    
اجلنسية والوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية عـددا            شؤون  الاإليدز، يقدم مكتب    /البشرية

يف املـدارس ومراكـز     حسب نوع اجلـنس     موجهة  ويقدم املكتب مشورة    . من الربامج اإلعالمية  
ــة ويــشمل مــا يقدمــه املكتــب إىل الــشباب مواضــيع   . البلــوغيف ســن الــشباب للــشابات  التربي

اتــصال والعالقــة بــني الــشريكني، والعــادة الــسرية، وأول  حــاالت الطمــث،  لمثــل أواجلنــسية 
ت ، ُتقـدم دورا “حبـاط بغـري إ رغبـة   ”وحتـت عنـوان     . جنسي، واملثلية اجلنسية، واملواد اإلباحية    

  .اجلنسي لألنثىتطور البشأن دراسية 
ودار “ نـــصائح ومعلومـــات للـــشباب”وبالتعـــاون مـــع املكتـــب اإلعالمـــي للـــشباب    

القـوة  أيام  ” اجلنسية والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية      الشؤون  غوتينبريغ، يقدم مكتب    
لذين ميـرون مبرحلـة   اللفتيات والفتيان برامج خمصصة هذه  و. “القوة للفتيان أيام  ”و  “ لفتياتل

ــام  .  كــل علــى حــدة ،البلــوغ ــان   وتغطــي أي ــان، املخصــصة للفتي  إىل ١٢مــن ســن  القــوة للفتي
معرفــة اجلــسم والــتغريات املــصاحبة للبلــوغ؛ والتعامــل مــع :  اجملــاالت األربعــة التاليــة،ســنة ١٣

. تالعالقــاإطــار ؛ ومفــاهيم دور الــذكر؛ والنــشاط اجلنــسي ومنــع احلمــل والوقايــة يف العــدوان
 الـصداقة،   ثـل  سـنة مواضـيع م     ١٣ إىل ١١من سـن    فتيات، تتناول الفتيات    القوة لل وخالل أيام   

هو إذكاء الـوعي، وحتـسني   املتوخى واهلدف .  املينوقذفلطمث، ، والبلوغ، وا“يدجس”و  
أيـام  /لفتيـات القوة لوقد حاز مشروع أيام  . وتوسيع نطاق الكفاءة السلوكية   االتصال،   اتقدر

  .٢٠٠٤املركز الثاين يف جائزة املساواة بني اجلنسني لعام ن على القوة للفتيا
ــة    /ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     ــز التعــاون والتنمي ــدز هــو حمــور تركي اإلي

وُتـدعم ليختنـشتاين، يف إطـار تعاوهنـا اإلمنـائي املتعـدد األطـراف،               . الدوليني يف اجملال اإلنـساين    
ــربامج العامليــ   ــادرات وال ــسل     خمتلــف املب ــدز وال ــاملي ملكافحــة اإلي ــصندوق الع ــا يف ذلــك ال ة، مب

. اإليـدز /واملالريا، فضال عن برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية            
اإليدز يـشكل عنـصرا حموريـا يف معظـم املـشاريع املتـصلة              /كما أن فريوس نقص املناعة البشرية     

  .شتاينليختنالتنمية يف بالصحة يف دائرة 
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  املخدرات وبرامج إعادة التأهيل  )د(  
  الدراسة املتعلقة باستهالك الشباب للمخدرات يف ليختنشتاين    

، ١٩٩٩تــضمنت أيــضا أول دراســة بــشأن الــشباب يف ليختنــشتاين، أُجريــت يف عــام   
ووفـرت هـذه    . أسئلة بشأن استهالك املـشروبات الكحوليـة واملخـدرات غـري املـشروعة والتبـغ              

 أول بيانــات حمققــة جتريبيــا بــشأن اســتهالك املنــشطات واملخــدرات املــسببة لإلدمــان    الدراســة
  . سنة٢٠ إىل ١٢ سن يفبواسطة شباب ليختنشتاين 

ولعدة أسباب، تبني أنـه يلـزم إجـراء         . ومل جتر أي أحباث أخرى خالل السنوات التالية         
يهـا سـؤال أكـرب عـدد     وأُجريت دراسـة استقـصائية شـاملة، مت ف   . ٢٠٠٥دراسة جديدة يف عام    

وجـرى أوال مجـع بيانـات بـشأن       .  سـنة  ١٩ و   ١٢ممكن من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بني        
وباإلضــافة إىل ذلــك،  . مــدى انتــشار اســتهالك الــشباب للمخــدرات حاليــا يف ليختنــشتاين      

، لتقيـيم مـا إذا كانـت قـد حـدثت تغـريات فيمـا         ١٩٩٩ببيانـات عـام     احلاليـة   قورنت البيانـات    
ــق  ــت        يتعل ــيت ختلل ــست ال ــسنوات ال ــتهالكها يف ال ــاط اس ــتهالك املخــدرات أو أمن ــشار اس بانت

  .)٢٠(“ تقول كيفأنت”وأُدجمت الدراسة يف محلة منع اإلدمان املعنونة . الدراستني
، ُنشرت الدراسة املتعلقة باستهالك الشباب للمخـدرات يف         ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   

  :راسةوفيما يلي بعض نتائج الد. ليختنشتاين
  ):االنتشار على مدى احلياة(الكحول   -  

ــسبة     ــغ أعمــارهم   ١٥جّربــت بالفعــل ن ــة ممــن تبل ــاطي  ١٢ يف املائ ــرة تع  ســنة ألول م
الفتيـان   يف املائة من     ١٩تعاطت نسبة   إذ  . الكحول، مع وجود بعض االختالفات بني اجلنسني      

 سـنة، انعكـست   ١٣ن  وعنـد سـ   .  يف املائة من الفتيات الكحول مرة واحدة علـى األقـل           ١٢و  
كانت نـسبة تعـاطي الكحـول مـرة واحـدة علـى األقـل أعلـى                 تلك السن،   في  ف. نسبة االنتشار 

 يف املائـة    ٣ ودخلـت نـسبة      .) يف املائـة   ٢٨(عنها بني الفتيـان     )  يف املائة  ٣٩(بكثري بني الفتيات    
 مـرة  ٢٠  سـنة يف حالـة سـكر   ١٥ يف املائة ممن تبلغ أعمـارهم    ٧ سنة و    ١٤ممن تبلغ أعمارهم    

سـكر  دخـل الفتيـان يف حالـة     سـنة،  ١٤واعتبـارا مـن سـن    . علـى األقـل بالفعـل خـالل حيـاهتم     
  .عددا أكرب من املرات عن الفتيات

  ):االنتشار على مدى احلياة(النيكوتني   -  
 يف املائـة مـن الفتيـات التبـغ مـرة واحـدة              ١٤و  لفتيـان    يف املائـة مـن ا      ٢٠دّخنت نسبة     

  . للتدخني سنة، انعكست نسبة االنتشار النسيب١٣وعند سن . نة س١٢على األقل عند سن 
__________ 

  ).DU sescht wia(“  سيشت فيادو”: بلهجة ليختنشتاين  )٢٠(  
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  ):االنتشار على مدى احلياة(املخدرات غري املشروعة واملستحضرات الصيدالنية   -  
وعنـد  .  سـنة  ١٥املخدرات غري املشروعة أساسا عند سـن        ممارسة تعاطي   كانت بداية     

الفتيـــات قـــد تعـــاطى )  املائـــة يف٣١(وثلـــث لفتيـــان ا)  يف املائـــة٢٧(تلـــك الـــسن كـــان ربـــع 
تعاطيـــا أكثـــر لفتيـــان وإمجـــاال، كـــان ا. املخـــدرات غـــري املـــشروعة مـــرة واحـــدة علـــى األقـــل

بـصفة خاصـة    واضـحا   وكان هذا الفـرق بـني اجلنـسني         . للمخدرات غري املشروعة عن الفتيات    
  . سنة١٧بني من هم يف سن 

اسـتمرت  الـيت   ،  “يـف  تقـول ك   أنـت ”لـة مناهـضة اإلدمـان املعنونـة         وينصب تركيز مح    
علـى منـع الكحـول      ) ٢٠٠٩ إىل منتـصف عـام       ٢٠٠٦منتـصف عـام     مـن   (ملدة ثالث سنوات    

  .ويركز االهتمام األساسي على تعزيز املسؤولية الذاتية ومسؤولية الوالدين. تدخنيالو
  

  جماالت أخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية -  ١٣املادة     
. دا غنيــا، توجــد فئــات ســكانية منخفــضة الــدخل بــالرغم مــن أن ليختنــشتاين ُيعــد بلــ  

 ا لـديه  يتالـ ) ال سـيما األم الوحيـدة     (الوالـد الوحيـد     األسـر ذات    كـون   توعلى وجه اخلصوص،    
ي ، هـ  فقـط أيضا األسر اليت لديها العديد مـن األطفـال والـيت يعمـل فيهـا والـد واحـد                 و ،أطفال

ليختنـشتاين مـن خـالل عـدد مـن          لذلك ُتـدعم األسـر يف       . صعوبات مالية ما تواجه   الذي غالبا   
  .))ب (٥انظر املالحظات املتصلة باملادة (التدابري 
بـالرغم مـن    ،   لتغطية تكاليف املعيشة ألفـراد األسـرة       ال يكفي وإذا كان دخل الوالدين       

ــادةاالعفـــاءات املـــذكورة  أن يتقـــدموا بطلـــب املتـــضررين ، ميكـــن لألشـــخاص )ب( ٥ يف املـ
 وُيحدد الدعم املـايل علـى أسـاس كـل حالـة             .دولةالمن  ) اتإعان(للحصول على دعم للدخل     

  .الذاتيةومواردها هودها معقوال جبعلى حدة، مع مراعاة أن يكون إنفاق األسرة 
للمـرأة والرجـل    على قدم املساواة  ةواملشاركة يف احلياة الثقافية والتقدم العلمي مكفول        

  .يف ليختنشتاين
  

  ناطق الريفيةالنهوض باملرأة يف امل -  ١٤املادة     
، ١٤ال توجد يف ليختنشتاين منـاطق نائيـة أو ريفيـة علـى النحـو املـشار إليـه يف املـادة                         

يف ومع ذلك، فـإن التعـاون اإلمنـائي         . يف البلد للنهوض باملرأة   لذلك ال توجد أي تدابري خاصة       
لــي ليختنــشتاين يــشارك أساســا يف دعــم املنــاطق الريفيــة واملنــاطق الــيت تعــاين مــن ضــعف هيك   

  .باخلارج
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  الزواج واألسرة -  ١٦املادة     
    

  :٢٤م توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رق      
تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض النظام القانوين احلايل الذي ينظم الـزواج            

زواج الــذين والعالقــات األســرية، بغــرض توســيع نطــاق األحكــام القانونيــة احلاليــة لتــشمل األ 
  .يعيشون يف حاالت اقتران حبكم الواقع

    
ــاه      ــواردة أدنـ ــا يتعلـــق باملالحظـــات الـ ــايل فيمـ ــسياق التـ ــوم : ينبغـــي أن ُيالحـــظ الـ تقـ

وما زال هـذا املـشروع    .  املثليني جنسيا  األزواجليختنشتاين حاليا بصياغة قانون بشأن تسجيل       
تعمـيم املقتـرح إلجـراء مـشاورات بـشأنه      ومن املتوقع أن يتم     . التشريعي يف مرحلة مبكرة جدا    

ومل يــتم بعــد حتديــد موعــد بــدء نفــاذ  .  علــى أقــصى تقــدير٢٠٠٩يف صــيف أو خريــف عــام 
ومـــع ذلـــك، فـــإن القـــانون اجلديـــد ســـيحدث عـــددا مـــن التغـــيريات املـــشار إليهـــا   . القـــانون
  .أدناه بالفعل

 تــبني أنــه ال بــد مــن صــياغة القــانون اجلديــد للمعاشــرة املرتليــة يف ليختنــشتاين، وأثنــاء   
غـري مـثري    “ اختـاذ حمظيـة   ”ولبعض الوقت، مل يكن مصطلح      . وضع تعريف دقيق للمصطلحات   

املغايرين جنـسيا غـري املتـزوجني،       األزواج  وبينما كان استخدامه يقتصر بوضوح على       . للجدل
فقد مت توسـع نطـاق اسـتخدامه بـسبب التطـورات االجتماعيـة الـيت حـدثت مـؤخرا يف أمـاكن                       

  . املثليني جنسيا غري املتزوجنياألزواجة، مثل سويسرا، ليشمل كذلك كثري
املـشاورات املتعلقـة بقـانون املعاشـرة املرتليـة اجلديـد يعـّرف        مسودة وهلذا السبب، فإن     

  :ُتستخدم يف املستقبلاليت ساملصطلحات التالية 
  ) املغايرون جنسيا فقطاألزواج(الزوجة /الزوج: الزواج  -  
  ) املثليون جنسيا فقطاألزواج(العشري املسجل : املسجلةاملعاشرة   -  
األشـــخاص الــذين يكونــون يف حالـــة اقتــران حبكــم الواقـــع     : عاالقتــران حبكــم الواقــ     -  

  ) املغايرون جنسيا واملثليون جنسيا على حد سواءاألزواج(
عالقـة  بينـهما   يـشري إىل شخـصني      “ االقتران حبكم الواقـع   ”فإن مصطلح   وعلى ذلك،     
وسُيـستخدم هـذا املـصطلح      .  بالزواج مل يقررا الدخول يف زواج أو يف معاشـرة مـسجلة            شبيهة

  .“اختاذ حمظية”مصطلح يف ليختنشتاين بدال من من اآلن فصاعدا 
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ــة هــو جمــرد التوضــيح      ــة  . واملقــصود هبــذه املالحظــات األولي وتــشري اإليــضاحات التالي
  .غري املتزوجنياملغايرين جنسيا  األزواجحصرا إىل 

  
ــل    ــاعي يف   األزواجوال يقابـــ ــالرفض االجتمـــ ــا دون زواج بـــ ــشون معـــ ــذين يعيـــ  الـــ

مــن نــسبيا حبكــم الواقــع هــو شــكل واســع االنتــشار   ) املغــاير جنــسيا(فــاالقتران . ليختنــشتاين
ويف بعـض جمـاالت القـانون، ُيحـرم هـؤالء           .  من الشباب  األزواجأشكال احلياة، وال سيما بني      

 املتـزوجني قـد     األزواجومع ذلـك، فـإن      .  املتزوجني األزواجرنة ب  باملقا يا من بعض املزا   األزواج
فعلى سـبيل املثـال، قـد ُيحـرم         .  غري املتزوجني  األزواج باملقارنة ب  ياُيحرمون أيضا من بعض املزا    

 غـري املتـزوجني يف تـأمني     األزواجوحيثما يرغب   .  الضريبية يا املتزوجون من بعض املزا    األزواج
. هذه اجلوانب عن طريق التعاقـد     تنظيم  ونية املشتركة، يوجد لديهم خيار      عالقاهتم املالية والقان  

املعين باملرأة منشورا إعالميا بشأن االقتران حبكـم الواقـع          املعلومات واالتصاالت   ويوفر مكتب   
،يعــاجل الظــروف القائمــة يف ليختنــشتاين  )“اختــاذ حمظيــة”مــا زال ُيــشار إليــه حاليــا مبــصطلح  (

ويف الـسنوات األخـرية، حتققـت بعـض التحـسينات           . ان علـى اإلنترنـت    حتديدا وهو متـاح باجملـ     
فعلـى مـدى عـدد مـن الـسنني، علـى سـبيل              . فيما يتعلق حبالة األشخاص املقترنني حبكم الواقـع       

 ومواطين املنطقة االقتصادية األوروبيـة    السويسريني  املثال، كان باستطاعة مواطين ليختنشتاين و     
صلوا علــى حــق اإلقامــة لــشركاء حيــاهتم مــن األجانــب يف ظــل   أن حيــاملقــيمني يف ليختنــشتاين

ومنذ تعديل القانون املتعلـق بتـأمني املعاشـات التقاعديـة ملـوظفي الدولـة، الـذي                 . ظروف معينة 
، أصــبح مــن املمكــن لــشركاء احليــاة لألشــخاص  ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١بــدأ نفــاذه يف 

وسـيلغي  . شريك احلياة يف حالة وفـاة املـؤّمن عليـه         املؤّمن عليهم أن يطالبوا باملعاش التقاعدي ل      
اخلطيبــة، /بيــالزوجــة واخلط/يفرضــه مــن قــصر املــرياث علــى الــزوج قــانون املــرياث اجلديــد مــا

 املثلـيني جنـسيا   األزواجغـري املتـزوجني و  املغايرين جنـسيا    األزواجوسيكون باستطاعة كل من     
  ).٢املالحظات املتصلة باملادة انظر أيضا (أن يستفيدوا من قانون املرياث اجلديد 

 املغــايرين جنــسيا غــري    لــألزواح ومــن املتوقــع أن حتــدث حتــسينات أخــرى بالنــسبة         
وبـالرغم مـن أن القواعـد القانونيـة         . املتزوجني يف إطار قـانون املعاشـرة املرتليـة الـسالف الـذكر            

ــان    األزواجالــيت حتكــم  ون املعاشــرة  املغــايرين جنــسيا غــري املتــزوجني قــد ُحــذفت عمــدا مــن ق
 األزواجاملرتلية، فإن املشروع العـام سيتـضمن كـذلك عـددا مـن القواعـد القانونيـة الـيت حتكـم             

ــال، ســُيمنح هــؤالء احلــق يف رفــض اإلدالء    . املغــايرين جنــسيا غــري املتــزوجني  فعلــى ســبيل املث
 ذلـك أن فكـرة إجبـار      .  املـسجلني  األزواجالزوجـات و  /األزواجشأهنم يف ذلك شـأن      بالشهادة  

دائم هـو أمـر غـري مقبـول ولـيس مـن املـرّجح أن حيـّسن                  عشريه الـ  شخص على تقدمي أدلة جتّرم      
ووفقا لذلك، سيتم تعديل قانون اإلجراءات اجلنائيـة وقـانون اإلجـراءات          . عملية حتري احلقيقة  

  .املدنية ضمن إطار قانون املعاشرة املرتلية اجلديد
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  التوعية العامة -  ٢٤املادة     
    

  :١٠م للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رقتوصية ا      
ــق         ــة إىل حتقي ــر، يف جهودهــا الرامي ــشدد أكث ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن

املــساواة بــني اجلنــسني، علــى االتفاقيــة باعتبارهــا صــكا مــن صــكوك حقــوق اإلنــسان املنطبقــة 
ضا بالدولة الطـرف اختـاذ تـدابري اسـتباقية          وهتيب اللجنة أي  . مباشرة وملزما من الناحية القانونية    

لتعزيز الوعي باالتفاقية، وخصوصا بني النساء والرجـال يف اجلهـاز القـضائي، ويف جمـال املهـن                  
القانونيــة، ولــدى األحــزاب الــسياسية، والربملــان، وبــني املــسؤولني احلكــوميني علــى مجيــع          

ل تعزيــز اســتخدامها يف مجيــع املــستويات، مبــن فــيهم املــسؤولون عــن إنفــاذ القــانون، مــن أجــ  
مراحل إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والربامج الرامية إىل اإلعمـال الفعلـي ملبـدأ               

  ...املساواة بني املرأة والرجل
  :٣١م توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رق

 واسـع يف ليختنـشتاين، مـن        تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق           
أجل توعية السكان، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون، ومنظمـات         
املرأة ومنظمات حقوق اإلنسان باخلطوات املتخذة لكفالة املـساواة القانونيـة والفعليـة للمـرأة،              

لطـرف مواصـلة تعمـيم    وتطلب اللجنة من الدولة ا. واخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الصدد  
االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري والتوصــيات العامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني   

: ٢٠٠٠املــرأة ســنة ”ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة، املعنونــة   
اق واســع، ، علـى نطــ “القـرن احلــادي والعــشرين يف  ، والتنميــة والــسالماملـساواة بــني اجلنـسني  

  .اصة على منظمات املرأة ومنظمات حقوق اإلنسانخبو
    

ــة حتــسني وعــي     ــر    اجلمهــور بغي ــشرت نــشرة صــحفية بــشأن عــرض تقري ــة، ُن باالتفاقي
 وبـشأن توصـيات     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦الفترتني الثانية والثالثة لليختنشتاين بشأن االتفاقية يف        

لقطري والتوصيات متاحان للجمهـور علـى       كما أن التقرير ا   . ٢٠٠٧أغسطس  /اللجنة يف آب  
وقد ُعرضـت التوصـيات، هـي والرسـالة      ). www.scg.llv.li و   www.liechtenstein.li(اإلنترنت  

لة، وحمكمــة العــدل، وغرفــة املــصاحبة هلــا، بــصورة مباشــرة علــى املكاتــب اإلداريــة ذات الــص  
واألحــزاب ،شــبكة املرأةيف لــة احملــامني، وغرفــة التجــارة والــصناعة، والربملــان، واملنظمــات املمثّ 

  .السياسية، ورابطة العاملني يف ليختنشتاين
  

http://www.liechtenstein.li/�
http://www.scg.llv.li/�
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  الذكرى السنوية الستون العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
إلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، ُنظمــت مبناســبة الــذكرى الــسنوية الــستني العتمــاد ا  

وباإلضــافة إىل . ٢٠٠٨ديــسمرب /أغــسطس وكــانون األول/أنــشطة عديــدة يف الفتــرة بــني آب 
التغطية اإلعالمية الواسعة النطاق يف الصحف واجملالت، ُنظمـت هبـذه املناسـبة دورات للتعلـيم                

ــة  ــاءات علــى ا  . املــستمر ولقــاءات ثقافي ــع اللق ــد يف مجي ــة حلقــوق  وجــرى التأكي ــة احملوري ألمهي
  .اإلنسان كما متت توعية اجلماهري املستهدفة وفقا لذلك

  
  :فرص التعليم املستمر    

تضمن برنامج االحتفال بالذكرى السنوية تقدمي دورة للتعليم املستمر بشأن موضـوع              
حقـوق اإلنـسان وواجبـات      ”وحماضرة يف معهد ليختنشتاين بعنوان      “ فلسفة حقوق اإلنسان  ”

وباإلضــافة إىل . “عامــا بعــد اعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ســتون -ان اإلنــس
اغتنمــت وأخــريا، . ذلــك، قُــدمت دورات للمــوظفني واملتــدربني الــداخليني يف اإلدارة الوطنيــة 

ــدارس  ــصفة خاصــة   امل ــة ب ــذكر الثانوي ــسنوية فرصــة ال ــوق  للنظــر بتعمــق يف  ى ال موضــوع حق
  .اإلنسان

  
  :اجملالت/الصحف    

مبناســبة الــذكرى الــسنوية، ُنــشرت مقــاالت تركــز علــى حقــوق اإلنــسان يف كــل مــن   
، اليت تنشرها دائرة ليختنشتاين للتنمية، وجملـة الـشباب          Blickwechselالصحف الوطنية، وجملة    

، والـصحيفة املدرسـية شـوىل       )FLIP(، وجملة العـاملني يف اإلدارة الوطنيـة فليـب           )Flash(فالش  
  ).Schule heute(هويته 

  
  :الربنامج الثقايف    

معلومــات يف الــصحف واجملــالت، تقــدمي لتعلــيم املــستمر ولفــرص تــوفري باإلضــافة إىل   
، عـرض نـادي الفـيلم تـاكينو     ٢٠٠٨ديـسمرب  /ففـي كـانون األول    . لقاءات ثقافيـة  عدة  ُنظمت  

)Takino (   م ديـسمرب، وهـو اليـو   / كـانون األول ٩ويف . سلسلة من األفالم عن حقـوق اإلنـسان
: قامة مهرجان حتـت شـعار     بإالذكرى السنوية   سنة  السابق على يوم حقوق اإلنسان، اخُتتمت       

  .“اإلنسان للجميع حقوق -حقوقك ”
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  املناقشات مع أعضاء الربملانات    
نظم مكتــب تكــافؤ الفــرص حلقــيت مناقــشة ســنويتني مــع  يــ، ٢٠٠٧مــارس /منــذ آذار  

ويف هـذا اإلطـار     . باالهتمام يف الوقـت الـراهن     عضوات الربملان بشأن أحد املواضيع اليت حتظى        
عـرب اخلطـوط احلزبيـة، ناقـشت عـضوات الربملـان توصـيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى             يالذي  

 وحبـــثن كيفيـــة إعطـــاء التوصـــيات وزنـــا أكـــرب يف  ٢٠٠٨مـــايو /التمييـــز ضـــد املـــرأة يف أيـــار 
  .ليختنشتاين

  
  املوقع الشبكي    

، تقــدم الفــصول  www.liechtenstein.liيختنــشتاين، علــى املوقــع الــشبكي الرمســي لل     
املتعلقة بالسياسة اخلارجية، وحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، تقريرا تفصيليا عـن الـدور الـذي               

ة وتتـضمن املعلومـات مجيـع التقـارير القطريـ         . تضطلع به ليختنشتاين يف ميدان حقوق اإلنـسان       
  .والتوصيات

  
  التحفظات -  ٢٨املادة     

    

  :١٢م توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، رق      
ــه علــى املــادة         ــتحفظ الــذي أبدت ــة الطــرف علــى حبــث ال ــة الدول  مــن ١تــشجع اللجن

  .االتفاقية مع إمارة ليختنشتاين املستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ
    

فالقـانون  .  يف األسـرة األمرييـة  عـرش اإلمـارة  الوالية على  سل  تتصل هذه التوصية بتسل     
 مـن دسـتور ليختنـشتاين       ٣واملـادة   .  اإلمـارة  عـرش تـويل   حيرم املرأة من    ألسرة األمريية   املتعلق با 
عـرش  والية على    ال ةثاورسلسل  سائل املتصلة بت  املألسرة األمريية يف    باالقانون املتعلق   إىل  حتتكم  
تنطبـق  احلـاكم واألمـري الوريـث، فـضال عـن أي وصـاية        الرشد لألمري   ليختنشتاين، وسن إمارة  

ــة باســتقاللية ا  . يف هــذا الــصدد ــة وهبــذه الطريقــة، تعتــرف الدول يف حتديــد هــذه ألســرة األمريي
األسـرة  والقـانون املتعلـق ب    . ألسـرة األمرييـة   املسائل املتصلة بالدولة عن طريق القـانون املتعلـق با         

ي مـستقل، وهـو مـصدر قـانوين يقـع خـارج نطـاق التـشريع العـادي                   هو قانون دستور  األمريية  
ــة ــساري    . للدول ــضا أن احلكــم ال ــادة (ومــن اجلــدير باملالحظــة أي ــق  ) ١٢امل ــانون املتعل مــن الق

حيــث أن أول األســرة األمرييــة، ال مييــز يف املمارســة العمليــة ضــد عــضوات  باألســرة األمرييــة 
  .بقني واحلاليني ويف املستقبل هم مجيعا من الذكوراألطفال املولودين لألمراء احلاكمني السا

http://www.liechtenstein.li/�
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  أحكام قانونية  :١التذييل  
 www.gesetze.liميكــن االطــالع علــى مجيــع النــصوص القانونيــة علــى املوقــع الــشبكي   

  ).باللغة األملانية فقط(
ــران١القــانون املــدين العــام الــصادر يف     ــ/ حزي  واملنــشور عمــال بالقــانون  ١٨١١ه يوني

قبـل  صدرت   بشأن تصحيح األحكام القانونية اليت       ١٩٦٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥الصادر يف   
  .LGBI. No. 34، ١٩٦٣يناير / كانون الثاين١

 بـشأن الـضرائب الوطنيـة والبلديـة         ١٩٦١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠القانون الصادر يف      
  .LGBI. 1961, No. 7، )قانون الضرائب(

قـانون  ( بشأن اإلعانات العائليـة      ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١٨القانون الصادر يف      
  .LGBI. 1986, No. 28، )اإلعانات العائلية

 بشأن املعاشات التقاعدية املهنيـة      ١٩٨٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠القانون الصادر يف      
  .LGBI. 1988, No. 12، )قانون املعاشات التقاعدية املهنية(

 بـــشأن تـــأمني املعاشـــات   ١٩٨٨ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠القـــانون الـــصادر يف    
  .LGBI. 1989, No.7، )قانون تأمني املعاشات التقاعدية(التقاعدية ملوظفي الدولة 

قـانون  ( بشأن املـساواة بـني املـرأة والرجـل       ١٩٩٩مارس  / آذار ١٠القانون الصادر يف      
  .LGBI. 1999, No. 96، )املساواة بني املرأة والرجل

ــصادر يف     ــاين ٢٥القــانون ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ــيم العــايل  ٢٠٠٤ن ــشأن التعل ــانون ( ب ق
  .LGBI. 2005, No. 2، )التعليم العايل

قـانون  ( بشأن املساواة للمعـوقني      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥القانون الصادر يف      
  .LGBI. 2006, No. 243، )املساواة للمعوقني

 بشأن التعاون والتنمية الـدوليني يف اجملـال    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦ القانون الصادر يف    
  .LGBI. 2007, No. 149، )قانون التعاون والتنمية الدوليني يف اجملال اإلنساين(اإلنساين 
 بشأن اإلشـراف علـى مؤسـسات        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤القانون الصادر يف      

  .LGBI. 2007, No. 11، )لتقاعديةقانون صناديق املعاشات ا(التقاعد املهين 
 بــشأن تقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا    ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢القــانون الــصادر يف    
  .LGBI. 2007, No. 228، )قانون مساعدة الضحايا(اجلرائم 

http://www.gesetze.li/�
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ــة توظيــف  بــشأن ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢القــانون الــصادر يف    قــانون (مــوظفي الدول
  .LGBI. 2008, No. 144، )موظفي الدولة

، )قــانون األجانــب( بــشأن األجانــب ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٧القــانون الــصادر يف   
LGBI. 2008, No. 311.  

، ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين األول٢٦ليختنــشتاين الــصادر يف األســرة األمرييــة لقانـــــون   
LGBI. 1993, No. 100.  

  .LGBI. 1988, No. 37، ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤القانون اجلنائي الصادر يف   
ــصـــادر يف      ـــة الـ ـــراءات اجلنائيــــ ـــون اإلجــــ ــشرين األول١٨قانـــ ــوبر / تـ ، ١٩٨٨أكتـ

LGBI. 1988, No. 62.  
 ,LGBI. 1921، ١٩٢١أكتـوبر  / تـشرين األول ٥دستور إمارة ليختنشتاين الصادر يف   

No. 15.  
 بشأن دخول وإقامة األجانـب،      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦املرسوم الصادر يف      

LGBI. 2008, No. 350.  



CEDAW/C/LIE/4  
 

10-28875 75 
 

املــسامهات املقدمـــة مــن ليختنـــشتاين إىل مـــشاريع املــرأة يف البلـــدان الناميـــة يف      :٢التذييل  
  )٢١(٢٠٠٩-٢٠٠٦السنوات 

  
  السنة  أسم املشروع

 قيمـــــــــــة املـــــــــــسامهة 
  )بالفرنك السويسري(

 ٠٦٠,٠٠ ٩١ ٢٠٠٦  مركز للرعاية النهارية يف أفغانستان

دور املـرأةعزيـز  املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مـن أجـل ت     مسامهة يف صندوق األمـم    
 ٥٠٠,٠٠ ١٢ ٢٠٠٦  يف عمليات السالم

 ١٩٥,٠٠ ١٤٦ ٢٠٠٦  )بوليفيا(مركز تعليم املرأة يف غراجنا هوغار 

 ١٤٦,٠٠ ١٥ ٢٠٠٦  )السنغال(ييز ثتعزيز املرأة يف منطقة 

 ٨٣٣,٠٠ ٩٩ ٢٠٠٦  )زمبابوي(مركز املرأة يف لوبان 

 ٠٧٤,٠٠ ٢٠٦ ٢٠٠٦  )بوركينا فاسو(مهات واألطفال صحة وتغذية األ

 ٠٠٠,٠٠ ٣٠ ٢٠٠٦   بشأن حقوق اإلنسان واملرأة واألمن يف آسيا الوسطىODIHRبرنامج 

 ٥٨٨,٠٠ ٦٢ ٢٠٠٦  ملرأة والطفل والتعليم يف السنغالبشأن امشروع 

 ٧٥١,٠٠ ١٥٦ ٢٠٠٦  دعم املرأة يف ميدان صيد األمساك يف السنغال

 ٠٠٠,٠٠ ١٠ ٢٠٠٧  يزانية العامة ملؤسسة القمة العاملية املعنية باملرأةمسامهة يف امل

 ٧٥٠,٠٠ ١٥٠ ٢٠٠٧  )بوليفيا( تدريب املرأة - للتدريب املهين CETAمركز 

 ٩٠٧,٠٠ ١٢٤ ٢٠٠٧  )بوليفيا( حياة املرأة بدون عنف مرتيل وجنسي - CIDEMمشروع 

 ٠٠٠,٠٠ ١٠٤ ٢٠٠٧  )بوليفيا(مركز تعليم املرأة يف غراجنا هوغار 

 ٥١٧,٠٠ ١٤٠ ٢٠٠٧  )زمبابوي(مركز املرأة يف لوبان 

 ٠٠٠,٠٠ ١٠ ٢٠٠٧  تربع للميزانية العامة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 ١٩٣,٠٠ ٢١٢ ٢٠٠٧  )بوركينا فاسو(صحة وتغذية األمهات واألطفال 

 ٠٠٠,٠٠ ١٢٨ ٢٠٠٧  )مولدوفا( لألمهات واألطفال يف السجن إسكانتوفري 

 ٠٠٠,٠٠ ٢٤ ٢٠٠٧  )كوسوفو(دعم دار املرأة يف بريزرين 

 ٠٠٠,٠٠ ١٠ ٢٠٠٨  مسامهة يف امليزانية العامة ملؤسسة القمة العاملية املعنية باملرأة

 ٠٥٦,٠٠ ١٧٠ ٢٠٠٨  )بوليفيا( تدريب املرأة - للتدريب املهين CETAمركز 

 ١٣٢,٠٠ ١٢٤  ٢٠٠٨  )ليفيابو( حياة املرأة بدون عنف مرتيل وجنسي - CIDEMمشروع 

 ٣٠٤,٠٠ ٥٤ ٢٠٠٨  )البوسنة واهلرسك(مكافحة االجتار 

صــندوق القـــضاء علــى العنـــف ضــد املـــرأة التــابع لـــصندوق األمــم املتحـــدة
 ٥٠٠,٠٠ ١٢ ٢٠٠٨  للمرأة اإلمنائي

 ٠٠٠,٠٠ ١٠٠ ٢٠٠٨  )بوليفيا(مركز تعليم املرأة يف غراجنا هوغار 

 ٠٠٠,٠٠ ١٠٠ ٢٠٠٨  )زمبابوي(مركز املرأة يف لوبان 

 ٥٠٠,٠٠ ١٢ ٢٠٠٨  تربع للميزانية العامة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

__________ 
  .٢٠٠٩لغاية منتصف عام   )٢١(  
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  السنة  أسم املشروع
 قيمـــــــــــة املـــــــــــسامهة 

  )بالفرنك السويسري(

 ٧٠٩,٠٠ ١٢٩ ٢٠٠٨  )أفغانستان(برنامج لدعم املرأة يف حمافظة باروان 

 ٣٦٩,٠٠ ١٨٤ ٢٠٠٩  )أفغانستان(التعليم األساسي للشابات يف حمافظة باروان 

ملـــرأة التــابع لـــصندوق األمــم املتحـــدةصــندوق القـــضاء علــى العنـــف ضــد ا   
 ٠٠٠,٠٠ ٢٠ ٢٠٠٩  للمرأة اإلمنائي

 ٠٠٠,٠٠ ١٠٠ ٢٠٠٩  )بوليفيا(مركز تعليم املرأة يف غراجنا هوغار 

 ٤٠٣,٠٠ ٨٠ ٢٠٠٩  )بوليفيا(تعاونيات البناء للمرأة 

 ٩٦١,٠٠ ١٣٠ ٢٠٠٩  )زمبابوي(مركز املرأة يف لوبان 

 ٠٠٠,٠٠ ١٥ ٢٠٠٩  مم املتحدة اإلمنائي للمرأةتربع للميزانية العامة لصندوق األ

 ٣٥٦,٠٠ ٢٦ ٢٠٠٩  )بوليفيا( املرأة كممارسة لألعمال احلرة - IPTKمشروع 

 ١٨٩,٠٠ ١٢٧ ٢٠٠٩  )أفغانستان(برنامج لدعم املرأة يف حمافظة باروان 

 ٩٩٣,٠٠ ١٢١ ٣   اجملموع

  


