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

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه /متوز ٢٣
النظر يف فيمــا يتــصل بــقائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة  الــردود علــى   

  التقريرين الدوريني الثاين والثالث
 

 ليختنشتاين  
 

 عامةل مسائ  
 
يرجى تقدمي معلومات بشأن إعداد التقريرين الدوريني الثاين والثالث، مبا يف ذلك            - ١

بيان املكاتب احلكومية املشاركة يف اإلعداد ونطاق مشاركتها وما إذا كـان التقريـران قـد                
 .عرضا على الربملان قبل تقدميها

ــرين     ــة بتنــسيق إعــداد التقري ــام مكتــب الــشؤون اخلارجي  املكتــب مــسؤولية  ويتــوىل. ق
وكـان معظـم    .  احلكوميـة املعنيـة    احلصول علـى املعلومـات والبيانـات ذات الـصلة مـن املكاتـب             

ــة  . ورد يف التقريــرين مــن مــسؤوليات مكتــب تكــافؤ الفــرص   مــا ومــن بــني املكاتــب احلكومي
األخرى اليت اشتركت يف العملية، مكتب اهلجرة وجوازات السفر، ومكتب التـدريب املهـين،               

ب الـصحة العامـة، والـشرطة الوطنيـة، ومكتـب التعلـيم، ومكتـب الـشؤون االجتماعيـة،                   ومكت
. ووردت معلومات أيضا من احملكمة ومـن مكتـب املـدعي العـام       . ومكتب الشؤون االقتصادية  

ــشتا       ــع ليختن ــى موق ــا، عل ــة عليه ــد أن وافقــت احلكوم ــارير، بع ــى  يوأُتيحــت التق ن الرمســي عل
وسـيحاط  . ومل ُيعرض التقريران بـشكل منفـصل علـى الربملـان    . اإلنترنت ليطلع عليها اجلمهور 
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 الربملــان عــن إىليف إطــار التقــارير الــيت تقــدمها احلكومــة اللجنــة الربملــان علمــا بعرضــهما علــى 
 .أنشطتها
، تـضّمن إعـداد التقريـر       اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            ومثلما أوصت    

ــضا املنظمــات     ــدوري الثالــث أي ــري احلكوميــة ال ــضاء شــبكة ليختنــشتاين     . غ ــي مجيــع أع وُدع
غتنم مخس من تلـك املنظمـات       أو.  منظمة، إىل تقدمي بيانات    ١٧النسائية، ويبلغ عددهم حاليا     

 .وقد ُترمجت البيانات وقُّدمت إىل أمانة اللجنة. الفرصة
 املسائل القانونية واآلليات املؤسسية  

 
ــع أن  - ٢ ــا   م ــشتاين ســحبت حتفظه ــادة  ليختن ــى امل ــة ) ٢ (٩عل ــن االتفاقي ــا إال ،م  أهن
الناشـئة   فيمـا يتعلـق بااللتزامـات        ، مـن االتفاقيـة    ١تحفظهـا علـى املـادة       تزال متمـسكة ب    ال

جهــود تبــذل هنــاك يرجــى بيــان مــا إذا كانــت  . مــن دســتور ليختنــشتاين٣مبوجــب املــادة 
 .ملراجعة التحفظ بغرض سحبه

علــى أن قــانون اإلمــارة هــو الــذي ) ة واملنقحــةيف صــيغتيها القدميــ (٣/٥٥تــنّص املــادة  
حيدد مسائل توارث العرش داخل األسرة املالكـة يف ليختنـشتاين، وسـن بلـوغ األمـري احلـاكم،               

ــات وصــاية   ــد، وأي ترتيب ــق      . وويل العه ــا يتعل ــانون فيم ــك الق ــرف باســتقاللية ذل ــة تعت فالدول
 .بالترتيبات املتعلقة هبذه اجلوانب من نظام الدولة

. وهو مصدر قانوين خارج عن تـشريعات الدولـة      . ون اإلمارة قانون مستقل بذاته    وقان 
وينبغي النظر إىل الصلة بني قانون الدولة ومضمون قـانون اإلمـارة مـن زاويـة ازدواجيـة النظـام         

ونظــرا هلــذه االزدواجيــة يف نظــام الدولــة، فــإن املعــايري القانونيــة  . القــائم يف إمــارة ليختنــشتاين
تتطلــب ) ٣/٥٥انظــر املــادة (اســتقاللية اإلمــارة فيمــا يتــصل بتأثريهــا علــى الدولــة الناشــئة عــن 

 .موافقة الربملان ونشر تلك املوافقة، مبا يف ذلك األحكام ذات الصلة من قانون اإلمارة
 إقـرار واعتمـاد القـوانني    ١٩٢١ووفقا للنظرية السائدة، ترتب على وضع دستور عـام     

يف الوقـت نفـسه إىل درجـة أن تلـك القـوانني حتكـم املـسائل الـواردة يف                    املتعلقة بالعائلة املالكة    
 .فأصبحت لذلك جزءا من النظام القانوين يف ليختنشتاين وملزمة قانونا. ٣/٥٥املادة 

اجلريــدة الرمسيــة لليختنــشتاين،  (وفيمــا يتعلــق خبالفــة العــرش، يتــضمن قــانون اإلمــارة    
رية املباشرة، اليت وضـعت منـذ قـرون، والقاضـية       قاعدة البك ) ١٢، املقال   ١٠٠، العدد   ١٩٩٣

؛ ١٦٠٦وهذه القاعدة قائمـة منـذ عـام         . بتويل أكرب مولود ألقدم ساللة يف عائلة األمري العرش        
وأصبحت بعد اعتماد القوانني املذكورة أعـاله جـزءا مـن النظـام القـانوين لليختنـشتاين اعتبـارا                 

 .١٩٢١من وضع قانون عام 
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ــة يرجــى توضــيح العال  - ٣ ــة املــساواة بــني    القائمــة ق بــني مكتــب تكــافؤ الفــرص وجلن
  .بينهمام العمل يوتقس اجلنسني
ــة دائمــة، املــسؤوليات        ــشارية حكومي ــة است ــة تكــافؤ الفــرص، بوصــفها هيئ ــوىل جلن تت
 :التالية
تقــدمي توصــيات ومقترحــات إىل احلكومــة بــشأن التــدابري املتــصلة باملــساواة بــني املــرأة   • 

 والرجل؛
مي بيانـات يف سـياق إجـراءات التـشاور بـشأن املقترحـات التـشريعية الـصادرة عـن          تقـد  • 

 ن؛يالوزارات احلكومية اليت تؤثر يف املساواة بني املرأة والرجل يف ليختنشتا
 .إعداد البيانات اليت تطلبها احلكومة أو الوزارات احلكومية • 
وعـن املواضـيع أو األحـداث       االتصال باجلمهور عن طريق التقارير عن أعمـال اللجنـة            • 

 املتعلقة باملساواة بني املرأة والرجل؛
متابعة التطورات يف جمال املساواة بني املرأة والرجل يف ليختنشتاين، ورصـد مـا ُيتخـذ                 • 

 .من تدابري، وتقدمي تقارير دورية عن ذلك إىل احلكومة
فقـط يف جمـال      (وُيجمل قانون املساواة بني اجلنسني مسؤوليات مكتب تكافؤ الفـرص          

 :على النحو التايل) املساواة بني املرأة والرجل
عمل مكتب تكافؤ الفرص علـى تعزيـز املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع                   ي )١( 

 .وهو يسعى اىل حتقيق تلك املساواة قانونا وفعال. جماالت احلياة
 :وحتقيقا لذلك الغرض، يقوم املكتب مبهام منها باخلصوص )٢( 
 رشاد السلطات واألشخاص يف جمال املساواة بني اجلنسني؛إ )أ( 
 القيام بأنشطة االتصال باجلمهور؛ )ب( 
 إجراء البحوث والتوصية باختاذ السلطات واألشخاص للتدابري املناسبة؛ )ج( 
اإلسهام يف إعداد النصوص اليت تسنها الدولة، يف حدود صلة تلك النـصوص              )د( 

 باملساواة بني اجلنسني؛
التعــاون مــع املؤســسات العامــة واخلاصــة يف وضــع بــرامج ومنتجــات لتعزيــز     )ـه( 

 تكافؤ الفرص، واالشتراك يف املشاريع الرامية إىل حتقيق ذلك؛
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ــادتني      )و(  ــار امل ــنح يف إط ــات امل ــرامج   ١٧ و ١٦اســتعراض طلب ــذ ب  ورصــد تنفي
 .الدعوة

افؤ الفــرص علــى اســتقاللية مكتــب تكــ) ج (٢إىل ) أ (٢تــنص الفقــرات مــن  )٣( 
 .يف أدائه ملهامه

ولــذلك فــإن مــسؤوليات جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني ختتلــف عــن مــسؤوليات مكتــب  
جلنــة : ، وذلــك علــى النحــو التــايل )فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني املــرأة والرجــل  (تكــافؤ الفــرص 

ــشورة إىل الــسلطات أو األشــخاص العــاديني، واتــصاهلا        ــسني ال تــسدي امل ــساواة بــني اجلن  امل
باجلماهري حمدود، وهي ال جتري حبوثا؛ وال تـضع بـرامج دعـوة، وال تـستعرض طلبـات املعونـة              

ــة املــساواة بــني    . يف إطــار قــانون تكــافؤ الفــرص  وخالفــا ملكتــب تكــافؤ الفــرص، ال تنفــذ جلن
فاملـشاريع تبـدأها اللجنـة بالتـشاور مـع املكتـب، يف حـني يكـون                 . اجلنسني مشاريع خاصـة هبـا     

وإضافة إىل ذلك، فإن البيانات عن إجـراءات التـشاور وغريهـا            . والت املكتب التنفيذ من مشم  
 .من اإلجراءات، تصاغ وتعرض بشكل مشترك كلما أمكن

 
رجــى اإلشــارة إىل الترتيبــات الــيت ُوضــعت لكــي ال يــؤدي توســيع نطــاق واليــة    ت - ٤

 .ملرأةمكتب تكافؤ الفرص إىل إضعاف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد ا
مثلما ذُكر يف التقرير الثالث، كانت نقطة انطـالق توسـع نطـاق مكتـب املـساواة بـني               

اجلنسني ليصبح مكتب تكافؤ الفرص هو التفطن إىل أن تعزيز تكافؤ الفرص جمـال تـشترك فيـه         
عدة جماالت ومكاتـب يـسمح بتركيـز مجيـع املهـام املتعلقـة بتكـافؤ الفـرص يف مكتـب وحيـد،                       

ــإلدارة بالتــص  ــز يف خمتلــف      ول ــه التميي ــذي حيدث ــر ال ــشكل أفــضل للظــروف احمليطــة ولألث دي ب
وفيما يتصل بتعزيز املساواة بـني اجلنـسني، يـسمح جتميـع اجملـاالت املواضـيعية بـإبراز                   . اجملاالت

 .أشكال التمييز املتعدد ضد املرأة والتعرف عليه والتصدي إليه
املـساواة بـني اجلنــسني،   : عية إىلويف مكتـب تكـافؤ الفـرص، قُـّسمت اجملـاالت املواضـي       

 :واهلجرة، واإلدماج، والتمييز االجتماعي، واإلعاقة، والتوجه اجلنسي
وُيخـصص مـا يعـادل وظيفـة        . ملكتب تكافؤ الفرص ما يعادل وظيفـتني كامـل الوقـت           • 

ويعادل ذلك مستوى مالك مـا كـان        . واحدة كامل الوقت جملال املساواة بني اجلنسني      
 .وقُّسمت املهام بني موظفني يف املكتب.  بني اجلنسنيملكتب املساواة

وهــو خيــصص ذلــك الوقــت بأكملــه  .  يف املائــة مــن الوقــت٤٠يعمــل أحــد املــوظفني  • 
 ملسألة املساواة بني اجلنسني؛
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أمـا  . ة املـساواة بـني اجلنـسني      يف املائـة مـن وقتـها ملـسأل         ٦٠وختصص موظفة أخرى بــ       • 
 خصصها ملسائل اإلعاقة والتوجه اجلنسي، وإدارة املكتب؛ يف املائة املتبقية فت٤٠ الـ

 يف املائـة مـن      ٦٠ويتوىل مسائل اهلجرة واإلدماج والتمييز االجتماعي موظف يقوم بــ            • 
 .أعباء العمل

ويــسمح الــسجل بتعقــب  . وحيــتفظ أعــضاء مكتــب تكــافؤ الفــرص بــسجل ألعمــاهلم   
 وُتـستعمل هـذه األداة يف التحقـق         .وتوثيق تفاصيل العمل الذي يقومون بـه كـل نـصف سـاعة            

 .من عدد الساعات اليت ُتقّضى يف العناية بكل جمال من اجملاالت
 اهليكل التنظيمي اجلديد ملكتـب تكـافؤ الفـرص    ٢٠٠٩ومن املرجح أن ُيراجع يف عام        

وسـيوفر ذلـك التقيـيم أيـضا معلومـات عـن األمهيـة احلاليـة                . املوسع وجلنة املساواة بني اجلنسني    
 .لة املساواة بني اجلنسنيملسأ

 والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية العمالة   
يرجى إيضاح التدابري اليت جيري اختاذها لتخفـيض معـدل بطالـة النـساء يف خمتلـف                  - ٥

 .التدابري من تأثريتلك  وما ل،القطاعات
رص العمالـة   فيما يتعلق بالتدابري اليت اختذت يف جمال سوق العمل والرامية إىل حتسني ف             

املتاحة للمرأة، يسلك مكتب الشؤون االقتصادية الـذي يتـوىل تنظـيم هـذه املـسائل هنجـا يقـوم         
. ُتقّيم احتياجات كل فرد حبيـث ميكـن اختـاذ التـدابري املناسـبة             : على الطلب وعلى االحتياجات   

اره ورغم أن ذلك يعين عدم إتاحة أي برامج مؤسـسية للمـرأة، فـإن هـذا النـهج يأخـذ يف اعتبـ                      
ــرأة  ــا احتياجــات امل ــدابري      . متام ــة الت ــردي لفعالي كمــا تكفــل هــذه الطريقــة إجــراء اســتعراض ف

وليس من املستبعد القيـام بـربامج توضـع حتديـدا مـن أجـل املـرأة يف املـستقبل، بـشرط             . املتخذة
وجــود حاجــة مــن طــرف طالبــات العمــل، و، تبعــا لــذلك، حتــسني فعاليــة التــدابري مــن أجــل      

 .املتضرراتمساعدة النساء 
وجدير باإلشارة أيضا املساعدة اليت يقدمها مكتب تكافؤ الفرص إىل املرأة اليت تنـوي               

 .)١(العودة إىل حياهتا الوظيفية بعد فترة تفرغ حلياهتا األسرية
 
. يــشري التقريــر الــدوري الثالــث إىل تــوافر مرافــق رعايــة األطفــال يف ليختنــشتاين   - ٦
 ا وضـعت لـتمكني املـرأة مـن حتقيـق التـوازن بـني مـسؤولياهت         هي التـدابري األخـرى الـيت       فما

  املهنية؟امواصلة مسريهتمن األسرية واملهنية و
__________ 

 .٢الث، املادة ، الفرع الث٢، اجلزء CEDAW/C/LIE/3(انظر  )١( 
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 املتعلـق   EC/1997/81 حتـّول التعمـيم      ٢٠٠٦ يف عـام     - التعميم املتعلـق بالعمـل بعـض الوقـت        
 )٢(ويـدعم التعـديل التـشريعي النـاتج عـن ذلـك           . بالعمل بعض الوقت يف ليختنشتاين إىل قانون      

ويقــضي . تــشجيع العمــل بعــض الوقــت وبالتــايل التوفيــق بــني احليــاة األســرية واحليــاة الوظيفيــة 
القانون املدين العام حاليا بأن ينظر أرباب العمل يف طلبات املوظفني التحول من العمـل كامـل           

وينص علـى تيـسري وصـول املـوظفني العـاملني بعـض             . الوقت إىل العمل بعض الوقت والعكس     
انظـر  ( املناصب اإلدارية وحصوهلم على التدريب املهـين وتيـسري حـراكهم الـوظيفي               الوقت إىل 

وينص التعديل أيـضا علـى معاملـة العـاملني بعـض الوقـت              )). أ (٣٦القانون املدين العام، املادة     
 )).ب (٨القانون املدين العام، املادة (نفس معاملة العاملني كامل الوقت 

 “التـوازن بـني األسـرة والوظيفـة       ”بيل املعرض املتنقـل     وأسفرت محالت التوعية، من ق     
 .عن تزايد إقبال أرباب العمل يف القطاع اخلاص على مناذج ساعات العمل املرنة

. “املـساواة بـني اجلنـسني هلـا مثارهـا         ”، بـدأت محلـة      ٢٠٠٦نـوفمرب   /ويف تشرين الثاين   
ومـن املواضـيع    .  الفـرص  واهلدف من احلملة هـو توعيـة العمـال وأربـاب العمـل بقـانون تكـافؤ                

 .اليت تناولتها احلملة منع التمييز ضد العاملني بعض الوقت
 - ، دعا الربملان احلكومة إىل دراسة عـدة مـسائل اجتماعيـة      ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧ويف   

ومـن بـني تلـك املـسائل     . الفعليـة سياسية بغية وضع دعم هادف يـستجيب الحتياجـات األسـر        
ومـن املتوقـع أن ُتعـرض نتيجـة         . فيـق بـني األسـرة واحليـاة الوظيفيـة         يتعلق بكيفية حتـسني التو     ما

 . الدراسة على الربملان قبل هناية هذا العام
ــشتاين        ــع، الــيت تــشترك فيهــا ليختن ــة لتكــافؤ الفــرص للجمي ــسنة األوروبي ويف إطــار ال

ــشاط، جيــري التخطــيط لعقــد اجتمــاع حــول موضــوع تكــافؤ الفــرص يف أمــاكن العمــل،        بن
 .ء منه للمساواة بني اجلنسني يف العملوسيخصص جز

ــام -اإلدارة الوطنيـــة  ــق بـــساعات     ١٩٩٩ يف عـ ــوما يتعلـ ــة مرسـ ــدرت اإلدارة الوطنيـ ، أصـ
وتقـوم  . ويضع ذلـك املرسـوم عـدة منـاذج لـساعات العمـل املرنـة يف اإلدارة الوطنيـة                  . )٣(العمل

 الـيت تـسمح فيهـا       ويف احلـاالت  . مجيع مناذج سـاعات العمـل علـى نظـام سـاعات العمـل املرنـة               
طبيعة العمل باملرونة، يستجيب ذلـك النظـام الحتياجـات املـوظفني ورغبـاهتم، قـدر اإلمكـان،                  

 : وفيما يلي مناذج ساعات العمل املتاحة. بتحديد ساعات العمل املناسبة
 العمل كامل الوقت، بساعات نظامية منتظمة؛ )أ( 

__________ 
 )٢( LGBI. 2006 No 46. 
 )٣( LGB1. 1999 No. 112. 
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اعات العمــل الــسنوي منــوذج ســنوي لــساعات العمــل ُيحــدد فيــه جممــوع ســ  )ب( 
 يف املائـة مـن عـبء العمـل املتفـق عليـه يف عقـد              ١٠٥ إىل   ٧٠خالل السنة التقوميية القادمـة بــ        

 العمل؛
 العمل بعض الوقت؛ )ج( 
 .تقاسم العمل، وفيه يتقاسم موظفان أو أكثر وظيفة واحدة )د( 

عمومـا عـددا كـبري       تتـيح اإلدارة الوطنيـة       - تطبيق مرسوم ساعات العمل يف اإلدارة الوطنية      
ومعظـم تلـك الوظـائف    . من الوظائف للعمل بعض الوقت باملقارنـة بغريهـا مـن أربـاب العمـل              

 موظفـا، منـهم     ٨٦٥، كـان لـدى اإلدارة الوطنيـة         ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣١ففي  . تشغلها نساء 
 وظيفـة مـن وظـائف العمـل بعـض الوقـت             ١٨١وتـشغل النـساء     .  يعملون بعـض الوقـت     ٢٢٨
 للموظفات الراغبات يف التخفيف مـن عـبء عملـهن بعـد الوضـع بـذلك،        وُيسمح عادة . تلك

ويف السنوات األخرية بدأ يتنـاقص      . إذا أمكن التوصل إىل اتفاق بذلك الشأن مع املكتب املعين         
عدد النساء الالئي يـتخلني متامـا عـن حيـاهتن الوظيفيـة بعـد والدة الطفـل األول، وقليـل منـهن                       

عظم النساء خيفضن من عب عملهن بعـد والدة الطفـل األول         وم. يواصلن العمل كامل الوقت   
وهــذا االجتــاه يدعمــه طبعــا مــا تقدمــه اإلدارة مــن مرافــق داخليــة  .  يف املائــة٨٠ و ٥٠مبــا بــني 

 .لرعاية األطفال
 قـرارا باعتمـاد تـدابري       ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٧ اختـذت احلكومـة يف       - هياكل املدارس النهاريـة   

وتنوي احلكومة إنـشاء مدرسـتني هنـاريتني أو         . “ املدارس النهارية  -ية  اهلياكل النهار ”تتعلق بـ   
ــبعض الوقــت يف مــوقعني موجــودين، للــسنة الدراســية     ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧مدرســتني هنــاريتني ل

تضمني أعماهلـا التنـسيقية واإلمنائيـة       ”وُدعيت مجيع البلديات إىل     . بالتعاون مع بلدييت املنطقتني   
وأوصـت احلكومــة  . “فردهـا ودعمـا للحيــاة الوظيفيـة لألبـوين    مب/دعمـا ملـن يعيـل أســرة مبفـرده    

املـساعدة علـى أداء    ”أيضا بأن يوّسع مجيـع مـديري املـدارس اخلـدمات الـيت يوفروهنـا يف جمـال                   
 .  وفقا لالحتياجات، وإطالع األبوين على وجودها“الدروس اخلاصة/الواجبات املرتلية

أكتـوبر  / تـشرين األول ٣ مقترح احلكومة يف    ُعرض -التنقيح الكامل لقانون التدريب املهين      
مـثال، سـتتاح عـدة خيـارات       . والغرض من التنقيح هو تعزيز تكـافؤ الفـرص        .  للمناقشة ٢٠٠٦

وهـذه املرونـة   . للحصول على شـهادات مـؤهالت ال تتوقـف بالـضرورة علـى املـسار التعليمـي              
وإمنا يستفيد منها كـل مـن       املعززة ال تدعم فقط تكافؤ الفرص املتاحة لكل من املرأة والرجل،            

ومــن املتوقــع أن ينظــر . مل يــستفد يف الــسابق، ألي ســبب كــان، مــن الفــرص التعليميــة املتاحــة
 .٢٠٠٧الربملان يف مشروع القانون املتعلق بالتدريب املهين يف قراء أوىل يف خريف 
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  فــاز هــذا املــشروع الــذي تقــدم بــه مركــز  - “علــى طريــق االعتــراف باملــديرين األســريني ”
ويرمـي هـذا املـشروع      . ٢٠٠٦مـارس   /اإلعالم واالتصال للمرأة جبائزة تكـافؤ الفـرص يف آذار         

إىل تعميــق الــوعي باإلجنــازات الــيت حتققــت يف جمــال العمــل األســري، وإكــساب ذلــك العمــل  
. مهــارات ختفــف مــن عبئــه وتقّيمــه وتفــتح اجملــال أمــام االعتــراف بــه يف دنيــا العمــل والتعلــيم   

ريقة عـدة حتـسينات ملموسـة يـستفيد منـها العـاملون داخـل األسـرة، نـساء                   وستتحقق هبذه الط  
. ، انطلق املشروع يف مناسـبة ُنظمـت حبـضور عـدة مـتكلمني             ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . ورجاال

مـــارس أيـــضا حلقـــات عمـــل للقيـــام بتقييمـــات أوليـــة وختطـــيط املـــسارات  /وُنظمـــت يف آذار
م حلقات دراسية لتمكني املديرين األسريني مـن        ومن املشاريع املقررة األخرى، تنظي    . الوظيفية

 . تطوير واستخدام مهاراهتم
 جازة الوالدية منذ بدء العمل هبا؟اإلنسبة اآلباء واألمهات املستفيدين من ما هي  - ٧

ليس يف اإلمكان اإلجابة على هذا السؤال بالتفصيل، بسبب عـدم وجـود إحـصائيات                
ــة يف الدراســات    وتوجــد. شــاملة ومنتظمــة يف هــذا اجملــال   ــق بإجــازات الوالدي  مؤشــرات تتعل

ــه /االستقــصائية الــيت أجرهتــا شــعبة االقتــصاد التابعــة ملكتــب الــشؤون االقتــصادية يف متــوز     يولي
 . فيما يتصل باإلجابة على أسئلة تتعلق بتعزيز احلياة األسرية٢٠٠٦

 ٨ ٦٩٢ مؤســسة يبلــغ جممــوع موظفيهــا    ٢٨واشــتركت يف الدراســة االستقــصائية    
. ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ يف املائة من جمموع املوظفني يف        ٢٩ شخصا كانوا ميثلون  

 . موظفا أو أكثر٢٥٠ من املؤسسات اجمليبة تشّغل ١٣وكان 
ــبحت    ٢٨ويف   ــة، أصـ ــشتركة يف الدراسـ ــسات املـ ــن املؤسـ ــرأة أّمـــ ١٨٧ مـ ــني  امـ ا بـ

ــاير /كــانون الثــاين ١ ــه / متــوز٣١ و ٢٠٠٤ين ـــ ومــن بــني هــ . ٢٠٠٦يولي ، ١٨٧ذه النــساء ال
وكــــشفت الدارســــة أن ). طفــــل األولبعــــد مــــيالد ال)  يف املائــــة٥٢( امــــرأة ٩٨اســــتقالت 

ـــ      ٢٨ ــة املتاحــة يف املؤســسات ال ــة اســتخدموا إجــازة الوالدي ــا وموظف ــشتركة يف ٢٨موظف  امل
ـــ  .  رجــال١٠ امــرأة و ١٨. الدارســة ، كــان املوظفــون يعملــون يف  ٢٨ويف مجيــع احلــاالت ال

 .  شخصا أو أكثر٢٥٠برية يبلغ عدد موظفيها مؤسسات ك
 .  رجال٥ موظفني إجازة الوالدية، منهم ٨ويف اإلدارة الوطنية، استخدم  

 املرأة العنف املوجه ضد   
 ،يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن حالــة مــشروع قــانون مــساعدة الــضحايا  - ٨
توياتـه ومـدى التقـدم احملـرز يف         حمذكـر    و ه،يف ذلك بيان ما إذا كـان الربملـان قـد اعتمـد             مبا

 .تنفيذه
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واهلـدف  . ٢٠٠٦مـايو   /اعتمدت احلكومة مـشروع قـانون مـساعدة الـضحايا يف أيـار             
مــن املقتــرح، أي تقــدمي أحــسن مــساعدة ممكنــة إىل الــضحايا، ســيتحقق علــى أســاس عمــاديت   

ــة” و “اإلرشــاد” أوىل يف وقــد نظــر الربملــان يف مــشروع القــانون يف قــراءة   . “املــساعدة املالي
ومـن املتوقـع اآلن أن   . )٤(ومل تكن فحوى مشروع القانون حمل خالف  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

وال ُيتوقـع إدخـال     . يونيـه /ينظر الربملان يف مشروع القانون يف قـراء ثانيـة خـالل دورة حزيـران              
 .تغيريات على مضمون مشروع القانون

رعايـة املناسـبة للـضحايا      وأهم أهداف مـشروع قـانون مـساعدة الـضحايا هـو تقـدمي ال               
وهدفـه تقـدمي املـساعدة الالزمـة يف خمتلـف           . ولـذلك أُنـشئ مكتـب إرشـاد الـضحايا         . وأسرهم

احلاالت وتلبية االحتياجات الطبية، والنفـسية، واالجتماعيـة، واملاديـة، والقانونيـة، أو يف حالـة                
لـى تقـدمي املعلومـات      العجز عن تقدمي تلك املـساعدة، العثـور علـى اجلهـات املناسـبة القـادرة ع                

وينبغــي كفالــة املــساعدة العاجلــة والفوريــة علــى مــدار الــساعة، وكــذلك    . الالزمــة للــضحايا
وجيــري حاليــا وضــع مفــاهيم لتطبيــق خــدمات اإلرشــاد بــشكل  . املــساعدة يف األجــل الطويــل

 .يراعي احتياجات ضحايا اجلرائم ومع كفاءة استعمال املوارد واملعارف املتاحة
. ساعدة املاليـة تـوفري الـدعم القـانوين الـشامل وكفالـة احلـق يف التعويـضات                وتشمل املـ   

ويغطي الدعم القـانوين التكـاليف الفعليـة الـيت يتكبـدها اجملـين علـيهم يف املقاضـاة، مثـل رسـوم                       
احملاكم ورسوم اخلرباء، كما يغطـي تـوفري حمـام باجملـان إذا مـا اسـتوجبت احلالـة املاليـة للمجـين                       

 مساعدة اجملين عليهم على املطالبـة باسـتحقاقاهتم مـن اجلنـاة        إىلي ذلك الدعم    ويرم. عليه ذلك 
 . ومن شركات التأمني مثال

وترمي تلك األحكام أيضا إىل متكني اجملـين علـيهم مـن احلـصول علـى تعويـضات مـن                     
الدولة عما حلق هبم من ضـرر مـادي أو غـري مـادي، يف حالـة عـدم حـصوهلم علـى تعويـضات                         

والتعويضات عن األضرار غـري املاديـة إعـراب         . ى أية تعويضات، من أطراف ثالثة     كافية، أو عل  
عن اعتراف اجملتمع باحلالة الصعبة اليت مير هبـا اجملـين عليـه، وجـزء مـن احلمايـة الـشاملة املقدمـة                
هلم، وفيها مراعاة خاصة حلالة من تعرضوا العتداءات جنسية ولألضرار غري املادية الـيت تلحـق              

وخالفا للتعويضات عـن خـسارة املمتلكـات، ال يكـون           .  تتجاوز بكثري الضرر املادي    هبم واليت 
ُحــددت مبــالغ قــصوى وقــد . التعــويض عــن الــضرر غــري املــادي متناســبا مــع دخــل اجملــين عليــه

 .لشكلي التعويض
__________ 

وألسـباب تتعلـق بالتـصنيف    . ٢٠٠٦يستند املقترح إىل قانون مساعدة الضحايا السويسري، الذي ُنقح يف عام   )٤( 
وع وقد أسفر ذلك عن تأخري يف اعتماد مـشر      . التشريعي، كان على ليختنشتاين أن تنتظر اكتمال ذلك التنقيح        

 .قانون مساعدة الضحايا يف ليختنشتاين
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يرجى تقدمي بيانات مستكملة عن انتشار مجيع أشكال العنف املوجه ضد النـساء،              - ٩
  .املرتيل واملضايقة اجلنسيةف مبا يف ذلك العن

يرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى من العنف املوجـه ضـد النـساء وعـدد           و - ١٠
يف هذا  املفروضة  حاالت مقاضاة اجلناة، وكذلك عدد أحكام اإلدانة الصادرة والعقوبات          

 .الصدد
 

 قانون احلماية من العنف  
 ويف مخـس مـن   . ٢٠٠٦ يف عـام   حالة من حاالت العنـف املـرتيل  ٢٨سجلت الشرطة  

ويف . احلــاالت، طُــرد اجلــاين مــن املــرتل، ويف عــشر حــاالت أخــرى ُمنــع مــن العــودة إىل املــرتل
وبلـغ جممـوع املتـضررين      . سبع حاالت، كان كل من الزوجني مقترفـا وضـحية لـذلك العنـف             

 حالـة  ١٢وفُتحت مقاضـاة جنائيـة يف       . ٤املراهقني  /األطفال  من ٢٠٠٦من العنف خالل عام     
 . عنف مرتيل

ــام    ــن عـ ــع األول مـ ــاين  (٢٠٠٧ويف الربـ ــانون الثـ ــاير /كـ ــارس / آذار-ينـ ، )٢٠٠٧مـ
وشـهدت حالتـان طـردا للجـاين وثـالث حـاالت            .  حاالت عنـف مـرتيل     ٨تدخلت الشرطة يف    

.  قـــضايا جنائيـــة٤، فُتحـــت ٢٠٠٧مـــارس / آذار٣١وحبلـــول . منعـــه مـــن العـــودة إىل املـــرتل
 . مفتوحةتزال القضايا األربع وال
 

 االعتداء على السالمة اجلنسية  
وقدمت دعوى يف احلالة األوىل بيـد       .  حتقيقان يف عملييت اغتصاب    ٢٠٠٦فُتح يف عام     

وُوجهـت  .  حتقيقا حـول مـضايقات جنـسية       ١٤ويف السنة نفسها، فتح     . أهنا مل تسفر عن إدانة    
 . وأسفرت ثالث منها عن إدانات.  حاالت منها هتم٤يف 

ــشتاين  ٢٠٠٦ امــرأة توجهــت يف عــام  ٢٨جممــوع ومــن بــني    ــرأة يف ليختن  إىل دار امل
وكــان مــن .  منــهن البقــاء يف دار املــرأة مــدة قــصرية علــى األقــل ١٥لطلــب املــساعدة، قــررت 

وبلــغ جممــوع األيــام الــيت .  مقيمــات يف سويــسرا٤  امــرأة مقيمــة يف ليختنــشتاين، و١١بينــهن 
واسـتجاب الفريـق العامـل يف دار املـرأة          .  يومـا  ٤٧٢قضته النساء يف دار املرأة طلبا للمـساعدة         

 مــن ٩٦وكانــت .  طلــب مــساعدة وردت عــن طريــق اهلــاتف أو االتــصال الشخــصي٥١٦ لـــ
 .طلبات املساعدة باهلاتف هلا صلة مباشرة بالعنف املرتيل
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مايـة مـن العنـف، أدت غالبيـة تـدخالت الـشرطة إىل الوسـاطة                يف سياق قـانون احل     - ١١
يرجـى إيـضاح الفـروق بـني الوسـاطة ودعـوات التمـاس التوجيـه          ).انظـر التقريـر الثالـث   (

وكيـف سـاهم قـانون احلمايـة مـن العنـف        .مكتب الشؤون االجتماعيةإىل املعنوي املوجهة 
 احلكومة تقييما لفعاليتـه منـذ   وهل أجرت يف منع العنف املوجه ضد النساء والقضاء عليه؟

  وإذا كان األمر كذلك، فماذا كانت نتائج التقييم؟؛٢٠٠١اعتماده يف عام 
فالوسـاطة واإلرشـاد اللـذين يقـوم        . إن صياغة هذا البيان يف ذلك التقرير تثري االلتبـاس          

م وعنـدما يـستنتج ضـابط شـرطة يقـو         . هبما مكتب الشؤون االجتماعية ليسا عمليـتني خمتلفـتني        
بالوساطة على عني املكان بأن احلالة تتطلب إرشادا متعمقا يقـدمها خـرباء، ُيحـال األشـخاص                 

ولذلك فإن اإلرشـاد الـذي يقدمـه ذلـك املكتـب هـو              .  مكتب الشؤون االجتماعية   إىلاملعنيون  
 . استمرار للوساطة اليت بدأت على عني املكان وواصلها خرباء مدربون على ذلك

ن أمهيــة قــصوى للتعــاون اإلقليمــي يف ب التقريــر، تــويل ليختنــشتاومثلمــا ســبق ذكــره يف 
ــساواة بــني اجلنــسني   ــدين اجملــاورين،    . جمــال امل ــشتاين ويف البل ــة يف ليختن والظــروف االجتماعي

وقـد أجـرى مكتـب    . سـيما يف املنـاطق احلدوديـة، متـشاهبة إىل حـد بعيـد              النمسا وسويسرا، ال  
ــة    ــشؤون االجتماعي ــة غــري  تكــافؤ الفــرص ومكتــب ال ــصدد مقارن ــواتر   يف هــذا ال ــة بــني ت رمسي

ومل يكـن   . انتهاكات التشريعات املتعلقة باحلماية من العنـف يف كـل مـن ليختنـشتاين والنمـسا               
 االجتاهات العامة واالستدالل هبـا يف األعمـال         استكشافالغرض من املقارنة نشر نتائجها، بل       

شفت املقارنـة بوضـوح أنـه ال توجـد فـروق            وك. اليت تقوم هبا املكاتب احلكومية يف هذا اجملال       
. كبرية بـني ليختنـشتاين والبلـد اجملـاور مـن حيـث تـواتر انتـهاكات قـوانني احلمايـة مـن العنـف                    

بيـد أن املقارنـة   . ونسبة تلك احلاالت متقاربة جدا، مع أخذ تناسب عدد الـسكان يف االعتبـار           
ــشتاين      ــات اإلحــصائية يف ليختن ــب البيان ــدى تقل ــضا م ــبني أي ــق    . ت ــدد املطل ــسبب الع ــك ب وذل

، فـاختالف العـدد قلـيال مـن سـنة إىل أخـرى              ) يف الـسنة   ١٦حوايل  (املنخفض من االنتهاكات    
 .يؤدي إىل تغريات شديدة يف اإلحصائيات

ــامج ومــدة تــدريب أفــراد الــشرطة      - ١٢ يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات بــشأن برن
 . املتعلقة بالعنف املوجه ضد النساءواملوظفني القضائيني واملرشدين املعنيني بالقضايا

يتلقى مجيع أفراد الشرطة وشرطة املرور املعّينني حديثا تدريبا أساسيا يدوم يومـا علـى                
وُيقّدم تدريب متواصل يف عدة حلقات عمل تناقش فيهـا حـاالت       . التعامل مع مشاكل العنف   

لتـدريب املتواصـل    ويـسمح ا  . ويـسمح ذلـك بدراسـة حـاالت إفراديـة دراسـة متعمقـة             . حقيقية
علـــى أســـاس حـــاالت حقيقيـــة حـــدثت يف ليختنـــشتاين أيـــضا بـــالتعمق يف دراســـة الظـــروف  
واالحتياجات احملددة، مثل كون البلد صغريا مما جيعل أفراد الشرطة يعرفون شخصيا اجلـاين أو               

 . اجملين عليه
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، بـــدأ ســـريان صـــيغة منقحـــة جزئيـــا مـــن قـــانون ٢٠٠٥ينـــاير / كـــانون الثـــاين١ويف  
واهلـدف مـن ذلـك التعـديل التـشريعي هـو       . “قانون محاية الضحايا”جراءات اجلنائية تدعى   اإل

حتسني املركـز القـانوين للـضحايا يف اإلجـراءات اجلنائيـة، باسـتحداث حـق إجرائـي يكفـل هلـم            
ويراعـي التعـديل بـشكل خـاص مـصاحل الـضحايا مـن              . أقصى قـدر ممكـن مـن املعاملـة بـاحترام          

وإثـر بدايـة تطبيـق هـذه األحكـام، تلقـى مجيـع القـضاة               . اءات اجلنـسية  الشباب وضحايا االعتـد   
 .واملدعني تدريبا يف جمال محاية الضحايا

 
 التمثيل السياسي واختاذ القرار   

متثيل النساء متدنية يف احلكومة والربملـان واجملـالس البلديـة واللجـان      نسبة  زال  تال   - ١٣
ما هي التدابري اليت جيري اختاذهـا لتحقيـق   ف .خرىواجملالس االستشارية واهليئات العامة األ

 وعلى قـدم املـساواة يف هـذه اهليئـات، مبـا يف ذلـك اسـتخدام                  الكاماشتراكا  املرأة  اشتراك  
 ٢٣ من االتفاقية والتوصيتني العامتني رقـم    ٤ من املادة    ١تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة      

 ؟الصادرتني عن اللجنة ٢٥رقم و
 ٢٧,٤، بلغ نصيب املرأة من مناصب اجملـالس البلديـة   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ة يف فترة الوالي  
وقد حددت جلنة املساواة بني اجلنسني هـدف زيـادة نـصيب املـرأة يف انتخابـات عـام              . يف املائة 
 مـع  ٢٠٠٦ينـاير  /وحتقيقا لـذلك الغـرض، أجـرت اللجنـة مباحثـات يف كـانون الثـاين           . ٢٠٠٧

ومشلـت املباحثـات    . ملواطنني التقدميني، واالحتاد الوطين   وسائط اإلعالم والقادة احملليني حلزب ا     
ــدكتور ويلفــرد ماركــسر عــن     ــا أجراهــا ال ــاة   ”حبوث ــة املتاحــة للمــرأة يف احلي الفــرص االنتخابي

، ودراسـات استقـصائية عـن املترشـحات أجرهتـا شـبكة ليختنـشتاين        “السياسية يف ليختنـشتاين  
رت اللجنـة أيـضا إىل املـوارد املتاحـة مثـل قاعـدة              وأشا.  الربملانية ٢٠٠٥النسائية بعد انتخابات    

البيانــات التابعــة للتجمــع النــسائي، والقائمــة املرجعيــة لألحــزاب الــسياسية، والــدورة الدراســية 
 .السياسية
، ُنــشر مقــال بإحــدى الــصحف لتــشجيع النــساء علــى النــشاط  ٢٠٠٦مــايو /ويف أيــار 
 للنـساء املهتمـات   ٢٠٠٦يونيـه   /انويف مـورين، وشـان، ُنظمـت مناسـبات يف حزيـر           . السياسي

واشــتركت يف تلــك املناســبات الــيت نظــم أحــداثها ميــّسرون مستــشارات    .بالنــشاط الــسياسي
ــديات  ــدياهتن تقــارير عــن تلــك األعمــال ودعــون     . ورئيــسات البل وقــدمت املــشاركات اىل بل

 .النساء إىل االشتراك يف العمل السياسي
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.  امـــرأة للمجــــالس البلديــــة ٥٢رشــــحت ، ت٢٠٠٧ويف االنتخابـــات البلديــــة لعـــام    
.  يف املائـة   ٢٧,٣وبذلك أصبحت نـسبة النـساء يف اجملـالس البلديـة حاليـا              .  امرأة ٢٩وانتخبت  

 . يف املائة من مجيع املرشحني٥٣,٨ يف املائة من مجيع املرشحات، و ٥٥,٨وانُتخبت نسبة 
ة رئـيس عّينـها    مـن تلـك البلـديات نائبـ    ٥ولــ  .  رئـيس رجـل  ١١وجلميع البلـديات الــ     
 واسـتنادا إىل البيانـات الـيت أُديل هبـا إىل حـد اآلن يف املناقـشات الـسياسية، مـن                      .البلدياجمللس  

وكـان اإلجـراء األساسـي الـذي نـوقش      . املرجح أن ترفض األغلبية فكـرة فـرض تـدابري إلزاميـة       
 .يف املاضي هو حتديد حصص

 التعليم والقوالب النمطية   
بري اليت تتخذها احلكومة لتـشجيع الـشابات والـشبان علـى النظـر         يرجى بيان التدا   - ١٤

ضيق علـى االختيـارات املهنيـة التقليديـة،         املـ التركيـز   مـن    البـد نطاقا  أوسع  مهنية  يف طائفة   
 .ومدى تأثري هذه التدابري مبرور الوقت

ــارات          ــسعى إىل توســيع اخلي ــستويات وت ــدة م ــى ع ــسألة عل ــذه امل ــة ه ــاول احلكوم تتن
األبــوان، : وهــي تتجــه، يف ســعيها ذلــك، إىل عــدة فئــات. ملتاحــة للــشابات والــشبانالوظيفيــة ا

والنـهج ال يقتـصر يف تركيـزه علـى اخليـارات            . املعلمون، أوساط األعمـال، األطفـال، الـشباب       
 .الوظيفية، فقد اُتخذت مبادرات لتعميق الوعي على عدة أصعدة

ويرمـي املـشروع الـذي وضـعه        . “صور الرجـال  ”ومثلما ورد يف التقرير، أُنشئ فريق        
. ، مــثال، إىل توســيع اخليــارات الوظيفيــة للــشابات والــشبان“عيــد األب” الفريــق لالحتفــال بـــ

واخليــارات الوظيفيــة للفتــاة تتوســع بــشكل خــاص ألن معظــم اآلبــاء يعملــون يف اجملــاالت الــيت  
 .هم اليوميةيعمل فيها الرجال عادة، مما يتيح للفتيات االطالع جيدا على جماالت عمل

ترمي حلقات العمل إىل تـشكيل مواقـف املـرأة           - حلقات العمل يف مراكز التعليم املتواصل     
وبتـذكّر  . عن طريق تقريب الشخـصيات النـسائية الـيت أثـرت يف التـاريخ مـن وجـدان الـشباب         

خمتلــف النــساء الالئــي أصــبحن جــزءا مــن التــاريخ، يبــدو التــاريخ يف نظرنــا يف صــورة أمشــل،     
ومن األهداف األخرى حللقـات العمـل تعميـق     .ترك كل من الرجل واملرأة يف بناءه كصرح اش 

الــوعي بــالقهر الــذي تعــاين منــه املــرأة منــذ أمــد بعيــد، والــتفكري يف أســباب ظهــور احلركــات    
ــاليوم الــدويل للمــرأة    وُنظمــت حلقــات . النــسائية، الــيت أدت يف هنايــة املطــاف إىل االحتفــال ب

 .  يف شكل دروس يف إطار التعليم املتواصل٢٠٠٧ و ٢٠٠٦العمل يف عامي 
وينظم مكتـب املـسائل اجلنـسية والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وبرنـامج                      

. ٢٠٠٤نصائح ومعلومات للشباب، ودار غوتنربغ أيامـا دراسـية للفتيـات والـشبان منـذ عـام                  
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ساواة بني الفتيـات والـشبان      وقد أسهمت تلك املناسبات اخلاصة بكل من اجلنسني يف تعزيز امل          
واملناسـبات ال تقتـصر علـى التثقيـف اجلنـسي، وإمنـا تنـاقش أيـضا العالقـة بـني              . يف فترة البلـوغ   

وفــاز املــشروع . الــشباب وبــني األدوار الــيت يتوقعــون القيــام هبــا، وعالقتــهم مــع اجلــنس اآلخــر
 .٢٠٠٤باجلائزة الثانية لتكافؤ الفرص يف عام 

 بدأ املـشروع املتعلـق بالبيـداغوجيا املراعيـة لنـوع            -  إىل الشبان  ةاملوجهاحلمالت واملبادرات   
ــون   وتــضمن . ٢٠٠٢ يف عــام “ أحــالم الــصبيان -أحــالم الفتيــات  ”اجلــنس يف اجتمــاع معن

املشروع سلسلة من احملاضرات، وسلسلة من حلقـات العمـل، وتـدريبا سـنويا ملدرسـي ريـاض           
بع فإن لألنشطة اليت تركز علـى أحـد اجلنـسني تـأثريا            وبالط. األطفال وسنوات االبتدائي األوىل   

وكان اهلدف هو القضاء على الصور النمطية، وتوسيع جمـاالت          . على أيضا على اجلنس اآلخر    
وفــتح األفــق أمــامهم وإعطــائهم حريــة  ) والفتيــات(االستكــشاف واألنــشطة احلياتيــة للــصبيان  

 .اكتشاف اجلديد
بيـد أن مـن شـأن إعـادة النظـر           . ري التـأثري فـورا    ومل يكن الغرض من أي من تلك التداب        

أدوار اجلنسني، وإظهار أتساع الفرص الوظيفية، وتوعيـة األطفـال، والـشباب، واملدرسـني،            يف
 .والقائمني باألعمال التجارية، واألبوين أن حيدث تغيريا يف السلوك يف األجل املتوسط

مـصنفة حـسب    تكـون   عليم العايل   يرجى تقدمي بيانات عن الطلبة املتخرجني من الت        - ١٥
 .اجلنس ومقسمة حسب جماالت الدراسة واالجتاهات على مر الوقت

بيـد أن تغـيريات طفيفـة    . ٢٠٠٦مل تتغري نسب النساء منـذ تقـدمي آخـر تقريـر يف عـام            
ونظرا لصغر العدد املطلق لطلبة املرحلـة الثالثـة يف   . طرأت يف عدد اخليارات املتاحة يف الدراسة   

، بلغــت نــسبة ٢٠٠٦ويف عــام .  أثــر كــبري علــى النــسب الطفيفــةاين، فــإن للــتغريات ليختنــشت
 يف الـسنة الدراسـية      ٤٣,٣وكانـت   ( يف املائة    ٣٩،٥الطالبات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية      

ــوق ١٨,٨؛ و )٢٠٠٤-٢٠٠٣ ــة يف احلقـــ ــة يف ١٩,٦( يف املائـــ ؛ )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائـــ
ــصاد و ١٤,٧ و ــة يف االقتــ ــة  يف املائــ ــال التجاريــ ــة يف ١٢ (األعمــ ؛ )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائــ
 ).٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائة يف ١٠,٢( يف املائة يف الطب ١٢,٤ و

 يف املائــة، ٢٨,٣(ويــدرس الطــالب الــذكور أساســا االقتــصاد واألعمــال التجاريــة        
؛ وتـأيت العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة يف     )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائـة يف    ٢٥,٥وكانت النـسبة    

؛ مث احلقـــوق بنـــسبة )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائـــة يف ٢٠,٤( يف املائـــة ٢١,٧رتبـــة الثانيـــة بــــ امل
ــة ١٩,٨ ــة يف ١٨,٢( يف املائـ ــوم    )٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائـ ــصحيحة والعلـ ــوم الـ ــأيت العلـ ؛ وتـ

 ).٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف املائة يف ١٧,١( يف املائة ١٤,٣الطبيعية يف املرتبة الرابعة بـ 
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 الــدوري الثالــث، اختــذ مكتــب تكــافؤ الفــرص عــددا مــن  التقريــرحــسبما ورد يف  - ١٦
يرجى تقدمي معلومات عما إذا كـان قـد         . التدابري حملاربة القوالب النمطية املتعلقة باجلنسني     

 يرجى بيان الدروس املستخلـصة  ، وإذا كان األمر كذلك؛أجري تقييم لتأثري تلك التدابري   
 .وكيفية االستهداء هبا يف وضع السياسات

بيــد أن . قــّيم التــدابري الــيت اختــذها مكتــب تكــافؤ الفــرص بعــد مــن حيــث فعاليتــها مل ٌت 
ويوضـع مفهـوم    . املكتب يقوم بتجميـع التـدابري الـيت يتخـذها كـل سـنة ويقـدمها إىل احلكومـة                  

. وُتحـّدد يف هـذا املفهـوم بدقـة األهـداف املنـشودة ومعـايري بلوغهـا                . لكل مشروع وكل محلـة    
 . بعد االنتهاء منه وفق املعايري احملددة يف املفهوم-ملة  أو احل-وُيقّيم املشروع 

وال ميكـن قيـاس النجـاح    . ويرمي العديد من تلك التدابري إىل إحداث تغيري يف املواقف  
 .أو الفشل قياسا مباشرا يف هذا اجملال

وهــل أجــري أي حتليــل لــدور   . اإلعــالمطيرجــى مناقــشة صــورة املــرأة يف وســائ  - ١٧
 تـها؛ أو مكافح  يف إدامة القوالب النمطيـة املتعلقـة بـدور كـل مـن اجلنـسني               اإلعالم   طوسائ

 مـن   حتليـل أي  وإذا كان األمر كذلك، فما هي إجراءات املتابعـة املتخـذة اسـتجابة لنتـائج                
 ؟هذا القبيل

تراقب جلنة املساواة بني اجلنسني منذ سـنوات الـصورة الـيت تعطيهـا الـصحف واحملطـة                   
وجتري اللجنة أيـضا مباحثـات مـع العـاملني يف        .  لكل من الرجل واملرأة    اإلذاعية يف ليختنشتاين  

ــالم   ــشرين األول   ). كــل ســنة أو ســنتني  (وســائط اإلع ــات يف ت ــوبر /وجــرت آخــر املباحث أكت
ــة ملموســة       . ٢٠٠٥ ــرأة باســتعمال أمثل ــالم للم ــا وســائط اإلع ــيت تعطيه ــصورة ال ــاقَش ال . وُتن

إىل كل مـن الـصحيفتني الـوطنيتني تـسترعي           رسالة   ٢٠٠٦ديسمرب  /وُوجهت يف كانون األول   
 .االنتباه إىل قلة الصور املنشورة عن املرشحات إىل اجملالس البلدية

 
 الصحة  

 .نع احلململيرجى إيضاح سبب عدم تغطية التأمني الصحي احلكومي  - ١٨
. الوصول إىل خدمات تنظـيم األسـرة مكفـول للجميـع يف إطـار النظـام الـصحي العـام           

ات إرشاد احلوامل مشورة مهنية فرديـة يف حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه، مـع        وتقدم خدم 
مـساعدة طبيـة ونفـسية مـن      وتتلقـى النـساء أيـضا   . تقدمي الدعم إىل املـرأة خـالل احلمـل وبعـده       

. وتكــاليف تلــك اخلــدمات تغطيهــا جزئيــا خطــط التــأمني الــصحي. أطبــاء ومعــاجلني نفــسانيني
 .  احلمل القانوين يف ليختنشتاينواألموال العامة ال تغطي منع
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ويعـود  . ومل ُيبلغ عن أي حالـة يف ليختنـشتاين تـسبب فيهـا هـذا الوضـع يف صـعوبات                    
والبيئــة االقتــصادية اجليــدة تكفــل . ذلـك أساســا إىل أن مــستوى املعيــشة يف ليختنــشتاين مرتفـع  

 .ملعظم السكان دخال مرحيا
 

 املهاجرات وملتمسات اللجوءالنساء   
 وخدمات الرعايـة    ، والضمان االجتماعي  ،جى تقدمي معلومات عن فرص العمل     ير - ١٩

 .ملهاجرات من غري مواطين املنطقة االقتصادية األوروبيةللنساء االصحية املتاحة 
 

 العمالة  
 قانون اهلجرة  

 :تنص أحكام قانون اهلجرة املتصلة بعمل العمال املهاجرين على ما يلي 
جريـدة ليختنـشتاين الرمسيـة،      (ملرسـوم املتعلـق بتنقـل األشـخاص          مـن ا   ١٤وفقا للمادة    - ١

LGB1. 2004 No. 153    على املواطنني األجانب الراغبني يف العمل احلصول علـى موافقـة علـى ،
مـثال، خـالل األيـام الثمانيـة األوىل     (وينص املرسوم أيضا علـى اسـتثناءات        . ذلك أو إذن بذلك   

ــدوم   ــرة ت ــة أو    مقــدمع يومــا، ال خيــض ٩٠مــن فت و اخلــدمات إىل شــرط احلــصول علــى املوافق
 ).اإلذن
 من املرسوم، ُيشترط حلـصول العامـل األجـنيب علـى املوافقـة أو اإلذن                ١٥وفقا للمادة    - ٢

أن يكون تعيينه يف وظيفة ومبرتب وبشروط عمل مألوفة يف موقع العمـل ذلـك وطابعـه وحالـة              
 .سوق العمل السائدة آنذاك

 مـن املرسـوم علـى أن لزوجـة العامـل وألطفالـه املعـالني            ٧٢ملـادة    مـن ا   ١تنص الفقـرة     - ٣
احلـق يف العمـل يف ليختنـشتاين،        املواطنني لبلدان ثالثـة واملقـيمني بـصفة قانونيـة يف ليختنـشتاين              

. دام اإلذن املقــدم للــشخص الــذي يقــوم علــى أساســه حــق األســرة يف مجــع مشلــها صــاحلا    مــا
تيــة تــستوجب احلــصول علــى تــرخيص باإلقامــة طويــل    علــى أن العمالــة الذا٢وتــنص الفقــرة 

ــه بعــد مــضي     ــق هــذه األحكــام رهــن   . وات ســن١٠ أو ٥األجــل، ميكــن احلــصول علي وتطبي
 . تنص عليه أحكام التشريعات املتخصصة مبا
 

 عقد العمل
.  مجيــع العمـــال يف ليختنـــشتاين تنطبــق نفـــس األحكــام القانونيـــة علـــى عقــود عمـــل    

ــات حمــددة   وال ــازون     توجــد اختالف ــيمني، أو مــن جيت ــة للمــواطنني أو املق ــات املهني بــني العالق
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ــل  ــق بع    . احلــدود للعم ــانون املتعل ــنفس الق ــزم ب ــل مل ــرة    وكــل عام ــوارد يف الفق ــل ال ــود العم ق
 .من القانون املدين العام) أ( ١١٧٣

 
 رـاألج  

وميكــن للــشركاء االجتمــاعيني أن . ُتنــاقش األجــور عــادة بــني أربــات العمــل والعمــال 
واحلكومـة ال حتـدد سـوى       . موا اتفاقات تتعلـق بـاألجور أو اتفاقـات مجاعيـة تتعلـق بالعمالـة              يرب

 .املبادئ التوجيهية املتعلقة باتفاق العمل املوحد وباألجر األدىن للعمال احملليني والزراعيني
 

 قانون العمل  
يختنـشتاين،  ينطبق قانون العمل ومراسـيمه اخلمـسة أيـضا علـى مجيـع األشـخاص العـاملني يف ل                  

أي أنه ال توجد اختالفات حمددة بني العالقات املهنية للمـواطنني أو املقـيمني، أو مـن جيتـازون            
وتتناول بعض أحكام قانون العمل ومراسـيمه اخلمـسة مـسائل الـسالمة املهنيـة               . احلدود للعمل 

ات واحلمايــة الــصحية، وخطــط العمليــات التجاريــة والــصناعية واملوافقــة عليهــا، وعــدد ســاع    
العمل، ومدة الراحة، ومسؤوليات العامل ورب العمـل، وهنـاك أحكـام خاصـة بفئـات حمـددة                  

 .من العمال مثل الشباب واحلوامل
 

 خدم املنازل  
اتفــاق العمــل (خــدم املنــازل وأربــاب عملــهم ملزمــون بــاحترام اتفــاق العمــل املوحــد   

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧ين يف املوحــد خلــدم املنــازل، املنــشور يف اجلريــدة الرمسيــة لليختنــشتا 
وبتطبيــق أحكــام األجــر األدىن الــيت حتــددها  ) LGB1. 1998 No.2، اجلريــدة الرمسيــة، ١٩٩٧
وهذه األحكـام خاضـعة أيـضا أليـة أحكـام إلزاميـة أو تكميليـة تـرد يف قـانون عقـود                  . احلكومة

 .العمل وأحكام القانون العام
املهنيـة، ومـسؤوليات الطـرفني، وسـاعات       وحيكم اتفـاق العمـل املوحـد نطـاق العالقـة             

العمل، والوقت خارج ساعات العمل، واإلجازات، واألجور، والضمان االجتماعي، وتـاريخ           
وتأخذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألجور يف اعتبارها سن العامـل          . بداية تلك العالقة وانتهائها   

مة املرتليـة مقابـل األكـل والـسكن،         وهي تشمل أيضا اخلد   . ودرجة تعليمه ونوع النشاط املهين    
 .وعمل جليسة األطفال

وبإمكان خـدم املنـازل، مثلـهم مثـل غريهـم مـن العمـال، أن يتـصلوا مبكتـب الـشؤون                       
االقتصادية لطرح ما قد يكون لديهم من أسئلة تتعلق بقـانون العمـل، واحلـصول منـه علـى أي                    

 .معلومات الزمة



CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1
 

18 07-33693 
 

 الضمان االجتماعي  
وهـم  . ن الثالثة يف ليختنـشتاين لنظـام الـضمان االجتمـاعي القـانوين            خيضع عمال البلدا   

 .معفــون مــن التغطيــة االلزاميــة بالــضمان الــصحي إذا كــانوا ممــن جيتــازون احلــدود للعمـــل          
وبإمكاهنم احلـصول علـى إعفـاء مـن خطـط املعاشـات التقاعديـة املهنيـة إذا مل يكونـوا يعملـون                  

الطرف املؤمن عليه مقر إقامتـه إىل خـارج ليختنـشتاين،           وعندما يغري   . باستمرار يف ليختنشتاين  
يتواصل دفع اسـتحقاقات تـأمني الـشيخوخة واخللـف، والتـأمني علـى العجـز، وخطـط التـأمني                    

 .)٥(املهين
 

 الصحة  
خيضع املقيمـون يف ليختنـشتاين والعـاملون فيهـا لنظـام إلزامـي للتـأمني الـصحي وضـد                     
وبإمكــاهنم . دمات الــصحية يف البلــد بــدون قيــود وحيــصل املــؤمن علــيهم علــى اخلــ . احلــوادث

 .االستفادة من املرافق الصحية يف سويسرا والنمسا
احلـصول علـى    ما إذا كـان النظـر جيـري يف متكـني النـساء مـن التمـاس                  بيان  رجى  ي - ٢٠

 .اجلنسنوع على أساس االضطهاد بسبب مركز الالجئني 
ل طـاليب اللجـوء ومـن هـم حباجـة إىل            من قانون قبـو    ٥يستند تعريف الالجئ يف املادة       

إىل احلكـم املتعلـق بـذلك املوضـوع يف اتفاقيـة      ) LGB1. 1998 No. 107قانون الالجئني؛ (محاية 
. ، وليختنـشتاين طـرف فيهـا      )اتفاقيـة الالجـئني   ( املتعلقة مبركز الالجئني     ١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨

 نـوع اجلـنس سـبب معتـرف بـه            حتديدا أن االضطهاد على أسـاس      ٥ من املادة    ١وتورد الفقرة   
وخـالل املـشاورات بـشأن قـانون الالجـئني، رحبـت مفوضـية               .حلماية من يتعـرض لالضـطهاد     

املتحدة لشؤون الالجئني أيضا باعتراف قانون ليختنشتاين باالضطهاد علـى أسـاس نـوع           األمم
 .اجلنس

 
 الربوتوكول االختياري  

ف بــالربوتوكول االختيــاري وتــشجيع مــا هــي التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا للتعريــ  - ٢١
  استخدامه؟

أُضـيف إىل موقــع ليختنـشتاين الرمســي علـى اإلنترنــت فـصل جديــد عـن حقــوق املــرأة       
ويتضمن الفـصل عرضـا لالتفاقيـة والربوتوكـول         . حقوق اإلنسان /حتت باب السياسة اخلارجية   

__________ 
يف حالة العجز ( يف املائة من االستحقاقات ٢٥يقتصر تطبيق هذا املبدأ يف حالة التأمني على العجز، الذي يدفع   )٥( 

 .على األشخاص املقيمني يف ليختنشتاين) اخلفيف
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: ٢٠٠٠ملـرأة عـام     ا”وتوجد أيضا معلومات عن دورة األمم املتحدة اخلاصـة عـن            . االختياري
، ومنهاج عمـل بـيجني،      “املساواة بني اجلنسني، والتنمية، والسالم يف القرن احلادي والعشرين        

وُنشرت يف موقع اإلنترنت املـذكور النـصوص التاليـة املتعلقـة بـسياسة              . وتنفيذه يف ليختنشتاين  
 :ليختنشتاين يف جمال النهوض حبقوق املرأة

 نص االتفاقية • 
 ل االختباريكونص الربوتو • 
  إىل حد اآلن عن تنفيذ االتفاقيةىل اللجنةإالتقارير الدورية الثالثة اليت قُدمت  • 
 ة للجنة عن التقرير الدوري األولاملالحظات اخلتامي • 

ــن          ــسية عـ ــواد الرئيـ ــائق واملـ ــى الوثـ ــاالطالع علـ ــدين بـ ــع املـ ــك للمجتمـ ــسمح ذلـ ويـ
 . جمال النهوض حبقوق املرأةاالستراتيجيات الدولية وسياسات ليختنشتاين يف

ويف اليوم الدويل للمرأة، ُنشرت مقاالت يف مجيـع الـصحف الوطنيـة تـسترعي االنتبـاه                  
إىل الــسياق القــانوين العــاملي والــدويل للنــهوض حبقــوق املــرأة، والتــدابري الوطنيــة الــيت اختــذت     

 .إلعمال تلك احلقوق
 


