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   املقدمة واملنهجية–أوالً 
وتشمل هذه القيم اإلعتراف . احلقوق األساسيةتويل ليختنشتاين أمهية كربى للقيم اليت تقوم على أساسها   - ١

بالتساوي يف احلقوق بصرف النظر عن السلطة والنفوذ، كقيمة من القيم اليت تؤدي أيضاً دوراً رئيسياً يف السلوك 
. لذلك يعد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من بني أولويات السياسة الداخلية واخلارجية يف ليختنشتاين     . بني الدول 
هذه األولويات، كما هي حمددة، فيما تبذله ليختنشتاين من جهود من أجل تعزيـز منظومـة هيئـات    وتتجسد  

اعترفـت   وللـسبب ذاتـه،   . معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وضمان اجلودة العالية يف أدائهـا           
ن اليت تكون ليختنـشتاين   ليختنشتاين أيضاً حبق مجيع األفراد يف تقدمي الشكاوى مبوجب معاهدات حقوق اإلنسا           

  . ووجهت ليختنشتاين أيضاً دعوة عامة لزيارة البلد إىل اآلليات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان. طرفاً فيها

ويف إطار الزيارت القطرية والتقارير ذات الصلة، شهد خرباء دوليون وأوروبيون يف مناسبات عديدة مبا                 - ٢
ليختنشتاين بوجه عام من مستوى عالٍ، وهي شهادة تشكل اعترافاً باجلهود اليت تتسم به محاية حقوق اإلنسان يف 

ض هذه  ستعَرومن أجل النهوض بسياسة ليختنشتاين يف جمال حقوق اإلنسان، تُ         . بذهلا البلد حىت اآلن وتأكيداً هلا     
ورويب والدويل،  السياسة يف إطار حوار وتعاون منتظمني مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على الصعيدين األ             

تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على  إرادة ليختنشتاين ىوتتجل. وكذلك عن طريق آليات اإلبالغ ذات الصلة
يف التنقيحات التشريعية العديدة، اجلارية منها واملقررة، وكذلك يف املبادرات املختلفة اليت تتخذ عموماً بالتعاون               

  .مع ممثلي اجملتمع املدين

ويعد االنفتاح والشفافية من الشروط األساسية الضرورية لنجاح اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق                - ٣
وتتاح للجمهور عامة كافة االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان السارية يف ليختنشتاين،           . اإلنسان يف املدى البعيد   

عاهدات حقوق اإلنسان وغريها من هيئات الرصـد        والتقارير الوطنية املقدمة، والتوصيات الصادرة عن هيئات م       
التابعة لألمم املتحدة، حيث ميكن االطالع عليها على البوابة اخلاصة بليختنشتاين على شبكة اإلنترنـت علـى                 

لشامل األول لليختنشتاين من قبل     وخالل اإلعداد لالستعراض الدوري ا    . li.liechtenstein.www: العنوان التايل 
ـ ٣٠جملس حقوق اإلنسان، أُبلغ ما يربو على         ن عـن مجاعـات   و منظمة، مبا فيها منظمات غري حكومية، وممثل

ويف . الضغط، ورابطات األعمال بإمكانية تقدمي تقرير مستقل إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             
ىل تقدمي تعليقاهتا على التقرير احلايل، بعد اختتام املشاورات داخـل اإلدارة            الوقت نفسه، دعيت هذه األطراف إ     

ويرد يف املرفق هلذا التقريـر      . الوطنية يف ليختنشتاين، وإىل إبداء آرائها يف إطار اجتماع ُخصص ملناقشة املسألة           
إىل ما أُجري من مناقـشات    وإذ تستند احلكومة    . ثناء هذا االجتماع  أموجز لردود الفعل واملقترحات الواردة يف       

سهامات إلعداد هذا التقرير، فإهنا تؤمن بأن التقرير املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان             إواسعة النطاق وما قُدم من      
  .يعكس صورة صادقة عن حالة حقوق اإلنسان يف ليختنشتاين
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   اإلطار العام–ثانياً 
   اهليكل السياسي واالجتماعي–ألف 

وتنقسم .  كليومتراً مربعاً  ١٦٠يختنشتاين بني سويسرا والنمسا ويغطي رقعة مساحتها         ل ةيقع إقليم إمار    - ٤
.  سـاكن  ٥ ٠٠٠ بقليل من ليختنشتاين إىل إحدى عشرة بلدية ريفية، ويبلغ عدد السكان يف أكرب بلديتني أكثر              
 نظام احلكومة املزدوج    ويف. وإمارة ليختنشتاين إمارة ملكية دستورية وراثية تقوم على أسس دميقراطية وبرملانية          

وازنه احلقوق   األمري القوي نسبياً تُ    ضُعوَو. املعمول به يف ليختنشتاين، تعود سلطة الدولة لألمري احلاكم وللشعب         
ثالث بلديات القيـام    لأو  مواطن   ١ ٠٠٠ل وميكن  . الدميقراطية املباشرة والواسعة النطاق اليت يتمتع هبا الشعب       

وينطبق نفس العدد األدىن .  توقيع أو قرار من أربع بلديات ١ ٥٠٠ح الدستور، فيستلزم    أما تنقي . مببادرة تشريعية 
 اليت ترمي إىل إبطال قرارات تشريعية أو دستورية يتخذها عامةاملشار إليه فيما يتعلق باملبادرات على االستفتاءات ال

  . ريخ نشر القرار املتخذ من الربملان يوماً من تا٣٠وجيوز القيام باستفتاء عام يف غضون . برملان ليختنشتاين

األمري احلاكم هو رئيس الدولة، وهو الذي ميثلها يف مجيع عالقاهتا اخلارجية، مع مراعاة املـشاركة املقـررة    و  - ٥
وهو مسؤول أيضاً عن تعيني القضاة الذين       . وهو يعني أعضاء احلكومة بناء على اقتراح من الربملان        . للحكومة املختصة 

وجيوز له  . ويستطيع األمري حل الربملان ألسباب هامة     . لربملان بناء على اقتراح من هيئة خاصة تقوم باالختيار        ينتخبهم ا 
وإضـافة إىل   . وميكن لألمري احلاكم أيضاً أن ميارس سلطات الطوارئ       . أيضاً سحب ثقته من احلكومة واملبادرة بإقالتها      

 قـانون إال بعـد   بدأ نفـاذ أي وال ميكن أن ي. ائية أو استبداهلاذلك، ميارس سلطة العفو والتخفيف من العقوبات اجلن    
واسطة اقتراع عام ومباشر    ون ب ُبَخنَت عضواً يُ  ٢٥ويتألف الربملان من     .احلصول على موافقة األمري وتوقيع رئيس الوزراء      

 العملية التـشريعية    وأهم مسؤوليات الربملان هي املشاركة يف     .  سنوات وفقاً لنظام التمثيل النسيب     ٤، ينظم كل    وسّري
ح اهليئة اليت تقوم باالختيار ومراقبـة اإلدارة        ارار املعاهدات الدولية واعتماد ميزانية الدولة وانتخاب القضاة واقتر        ـوإق

أن يبادر بطلـب     وميكن للربملان أيضاً  . وم الربملان بانتخاب احلكومة باقتراح تعيني أعضائها على األمري        ـويق. الوطنية
ـ          . مة عندما تفقد الثقة   إقالة احلكو  ل حتـت   ـوتتألف احلكومة من مخسة أعضاء ميثلون السلطة التنفيذية العليا، ويعم

ويدعم أعمـال اإلدارة    . ة وعديد البعثات الدبلوماسية يف اخلارج     ـ إدارة حكومي  ٤٠راف احلكومة ما يزيد على      ـإش
غري .  األوامر، وهي لذلك هيئة تشريعية أيضاً      وللحكومة صالحية إصدار  .  من اللجان ومن اجملالس االستشارية     ٥٠حنو  

  .أنه ال جيوز هلا إصدار األوامر إال يف نطاق ما تسمح به القوانني واملعاهدات الدولية

ويتوىل الناخبون املؤهلون يف كل بلدية انتخاب جملس . يؤدي استقالل البلديات دوراً هاماً يف ليختنشتاين  - ٦
ويـستطيع  . ات البلدية شؤوهنا اخلاصة واألموال املتاحة هلا بـصورة مـستقلة    وتدير السلط . بلدي يرأسه العمدة  

 مـن الدسـتور     ٤وجتيز املادة   . املواطنون طلب إجراء استفتاء عام ملعارضة القرارات اليت يتخذها اجمللس البلدي          
  .  قانون أو معاهدة ووفقاً للقواعد املنصوص عليها يفعامنسحاب من االحتاد بناء على اقتراع اللفرادى البلديات ا

 نسمة، أي ما يناهز حجم      ٣٥ ٢٠٠، كان عدد السكان املقيمني يف ليختنشتاين        ٢٠٠٦ عام   أواخرويف    - ٧
ومن بـني األجانـب املقـيمني يف        .  يف املائة من جمموع السكان     ٣٤وميثل السكان األجانب حنو     . مدينة صغرية 
، وكـذلك   )وبصفة خاصة النمسا وأملانيـا    ( )١(ية األوروبية  يف املائة من بلدان املنطقة االقتصاد      ٤٩ليختنشتاين،  

ويبلغ جمموع اجلنـسيات املمثلـة يف       .  يف املائة من السكان األجانب إىل بلدان أخرى        ٢١وينتمي حنو   . سويسرا
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 يف ١٢ سنة و١٥ يف املائة من السكان أقل من ١٧، كان ٢٠٠٦ويف أواخر عام .  جنسية٩٠ليختنشتاين أكثر من 
ويف عـام   . بشكل مطرد على مدى السنوات الثالثني األخرية      عند امليالد   مر املتوقع   عوزاد ال .  سنة ٦٥ق  املائة فو 
وحسب آخر تعـداد  .  سنة للرجل٧٠ وفوق أة سنة للمر٨٠، كان متوسط العمر املتوقع عند امليالد حنو         ٢٠٠٦

 يف املائة من جممـوع      ٧٨,٤: ، كانت التركيبة الدينية لسكان ليختنشتاين كاآليت      ٢٠٠٠للسكان أجري يف عام     
 يف  ٤وصرح  .  يف املائة من املسلمني    ٤,٨، و يني يف املائة من الربوتستانت    ٨,٣السكان هم من الروم الكاثوليك، و     
وبشكل . وينص دستور ليختنشتاين على أن األملانية هي اللغة الرمسية للبلد. اًاملائة من السكان أهنم ال يعتنقون دين

  .مانية، املتفرعة عن اللغة األملانية، كلغة عاميةياأللعام تستخدم اللهجة 

   اإلطار القانوين واملؤسسي- باء 

وتشمل احلق يف احلياة وحظـر      . مثة جمموعة واسعة من احلقوق األساسية اجملسدة يف دستور إمارة ليختنشتاين            - ٨
احلريـة  احلـق يف    إنسانية أو املهينـة، و    وحظر املعاملة أو العقوبة الال     اإلنسانعقوبة اإلعدام، واحترام ومحاية كرامة      

 الرسائل والوثائق الشخصية، واحلق يف عدم جواز انتهاك سريةالشخصية، واملساواة بني املرأة والرجل، وحرمة البيت، و
وى إىل احملاكم العادية، وحرمة امللكية الشخصية، وحرية التجارة والتبـادل التجـاري،             االتعليم، واحلق يف رفع الشك    

 الدين والضمري، وحرية التعبري، وحرية الصحافة، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع، واحلق يف تقدمي العرائض،               وحرية
 وأن حقـوق املـواطنني      ،وينص الدستور أيضاً على أن مجيع املواطنني سواسية أمام القانون         . وىاواحلق يف رفع الشك   

  .الة عدم وجود مثل هذه املعاهداتاألجانب ختضع للمعاهدات أو ملبدأ املعاملة باملثل، يف ح

ها املعاهدات الدولية يف    ؤوال يتضمن النظام القانوين يف ليختنشتاين أحكاماً صرحية تتعلق باملكانة اليت تتبو             - ٩
ها الدسـتور أو التـشريعات أو       ؤوميكن أن تتبوأ االتفاقات الدولية نفس املكانة اجلوهرية اليت يتبو         . القوانني احمللية 

، ينص دستور ليختنشتاين على استعراض مشروعية       ٢٠٠٣ومنذ التنقيح الذي أدخل على الدستور يف عام         . األوامر
إال أن القـانون    . املعاهدات الدولية من جانب احملكمة الدستورية بغية تكريس مبدأ علوية الدستور على املعاهدات            

بوصفها قوق الفردية الواردة يف معاهدات دولية       املتعلق باحملكمة الدستورية ينص على أنه ميكن تأكيد العديد من احل          
ن طريق رفع شكوى دستورية، مبا جيعل هذه احلقوق ترتقي إىل مرتلـة             ـحلقوق الدستورية وذلك ع   حقوقاً ُتقابل ا  

وينطبق ذلك بشكل صريح على احلقوق الواردة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والعهد             . احلقوق الدستورية 
اص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              الدويل اخل 

املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما ينطبق ضمنياً على احلريـات األساسـية                 
وتفيد . حمتوى القاعدة املعنية  سب  نونية الدولية عموماً حب   القواعد القا مكانة  وتتحدد  . للمنطقة االقتصادية األوروبية  

األحكام السابقة للمحكمة الدستورية أن املعاهدات الدولية اليت يصدق عليها الربملان تتبوأ مرتلة ال تقل عن تلك اليت 
لقـوانني الوطنيـة   ويصبح كل اتفاق يصدق عليه الربملان جزءاً ال يتجزأ من ا    . ها التشريعات يف القانون احمللي    ؤتتبو

  . وهو ينطبق أيضاً انطباقاً ذاتياً إذا ما تضمن أحكاماً حمّددة بشكل كاٍف.اعتباراً من تاريخ بدء نفاذه

ويشرف على القضاء املدين وعلى جزء من       . تتوىل إقامة العدل حماكم مدنية وجنائية وإدارية ودستورية       و  - ١٠
س الوالية القضائية من قبل     ماَرية؛ ويف مجيع احلاالت األخرى، تُ     القضاء اجلنائي قاضٍ فردي يصدر أحكاماً ابتدائ      

 تـوفيقي ن تسجيل دعوى قضائية إال بعد إجراء        كويف إطار املنازعات املدنية، ال مي     . حماكم تتألف من هيئة قضاة    
. إلجراء التوفيقيوال ميكن بدء اإلجراءات القضائية إال يف حال فشل ا. بالدائرة اليت يتبع هلا حمل إقامة املدعى عليه
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وداخل اإلدارة، تقدم طلبات استئناف القرارات إىل احلكومة أو . ومتارس احملكمة اإلدارية الوالية القانونية اإلدارية
وميكن الطعن يف قرارات هذه اللجنة وكذلك القرارات اليت تتخذها . إىل اللجنة املعنية بالنظر يف الشكاوى اإلدارية

وللمحكمة الدستورية صالحية استعراض دسـتورية القـوانني        .  أمام احملكمة اإلدارية   جلان تعمل باسم احلكومة   
وميكـن للمحكمـة    . واملعاهدات الدولية إىل جانب النظر يف دستورية ومشروعية األوامر اليت تصدرها احلكومة           

 أن تأذن بعدم تطبيق الدستورية أن تبطل القوانني واألوامر اليت ختالف الدستور؛ وميكن للمحكمة الدستورية أيضاً 
ومع ذلـك، جيـدر     . تلك املعاهدة خمالفة ألحكام الدستور    أنّ  معاهدة دولية يف إطار القانون احمللي إذا اعتربت         

ض بصورة متعمقة يف إطار إجراء التصديق مـن قبـل           عَرسَتباإلشارة إىل أن دستورية مجيع املعاهدات الدولية تُ       
مة الدستورية أيضاً، محاية احلقوق الفردية اليت يضمنها الدستور وكذلك ومن مسؤوليات احملك. السلطات املختصة

عاله، وميكن الدفاع عن هذه احلقـوق بواسـطة شـكوى           أاحلقوق اليت تضمنها املعاهدات الدولية املشار إليها        
  .)٢(دستورية تقدم طعناً يف مجيع القرارات النهائية، املدنية منها واجلنائية واإلدارية

 الدولة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق       اتإن أداء مسؤولي  : ات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     املؤسس  - ١١
. اإلنسان ال يستتبع إنشاء اهلياكل املؤسسية املناسبة فحسب، وإمنا يقتضي أيضاً فهماً شامالً لطبيعة هذه احلقوق               

، ٢٠٠٥ مكتب تكافؤ الفـرص، يف عـام   وقد شكل إنشاء جلنة تكافؤ الفرص املشتركة بني املكاتب اليت تشمل        
ويركز مكتب تكافؤ الفرص أنشطته على مكافحة التمييز والعمل من أجل حتقيـق             . خطوة هامة يف هذا الصدد    

تكافؤ الفرص من الناحيتني القانونية والفعلية يف جماالت تقع يف صميم محاية حقوق اإلنسان، كاملـساواة بـني                  
وحتـدد اللجنـة    . اج األجانب، وأوجه احلرمان االجتماعي وامليول اجلنـسي       اجلنسني، واإلعاقة، واهلجرة وإدم   

استراتيجيات هتدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص يف امليدان االجتماعي، وتضع توصيات باإلجراءات الواجب اختاذها،             
فؤ الفرص وحيتفظ مكتب تكا. وترصد ما يستجد من تطورات، وتراقب تدابري التنفيذ، وتقدم املشورة إىل احلكومة

 بأنشطته ويتيحها للجمهور العام، ويقدم املشورة إىل األفراد واملنظمات والشركات جماناً، ويعمل       املتصلةوثائق  الب
وينشط املكتب أيضاً يف وضع تدابري التوعيـة، وصـياغة اآلراء بـشأن املقترحـات          . كمكتب اتصال للضحايا  

وإن . ابري اليت تتخذ داخل اإلدارة من أجل حتقيق تكافؤ الفرصواملشاورات واألوامر التشريعية، ويقوم بتنسيق التد
 مهمة النظر يف املسائل املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص يف اللجنة ومكتبها التنفيذي، يساعد يف التصدي ألوجه رحص

نطلقـت  وقـد ا  . التمييز املترابطة يف خمتلف اجملاالت بأكثر فعالية، ويسمح مبكافحة التمييز املتعـدد األشـكال             
التحضريات األولية إلجراء تقييم ألداء مكتب تكافؤ الفرص هبدف استعراض والية كل من املكتب واللجنة وفعالية 

وسيشرع يف إدخال حتسينات هيكليـة أو       . األنشطة اليت يضطلعان هبا فضالً عن حتديد احتياجاهتما من املوظفني         
  .تنظيمية، عند االقتضاء

لشباب اجلديد مثاالً جيداً على كيفية إدماج حقوق اإلنسان يف القوانني والتدابري ويقدم قانون األطفال وا  - ١٢
وقد أدرجت يف هذا القانون بشكل واضح حقوق األطفال الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل ومبدأ عدم                . الوطنية

ضع مـشروع   وقد وُ .  لسياسة ليختنشتاين برمتها يف جمال حقوق األطفال والشباب         العام التمييز لتشكل اإلطار  
وسيضفى طابع مؤسـسي علـى      . القانون باالستناد إىل عملية تشاركية مشلت األطفال والشباب إىل جانب الكبار          

  .  الطفلوقد عني أمني مظامل لشؤون األطفال والشباب بناًء على توصية قدمتها جلنة حقوق. خمتلف أشكال املشاركة
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  رض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أ- ثالثاً 
   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ألف 

أصبح احلق يف احلياة حقاً مؤكداً ومكرساً بشكل صريح يف النظام القانوين لليختنشتاين منـذ دخـول                   - ١٣
عام ، وأدرج هذا احلق أيضاً يف دستور ليختنشتاين يف ١٩٨٢االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حيز النفاذ يف عام 

، حيث يـنص    خواصق من أي اعتداء على أيدي       احلويضمن القانون اجلنائي يف ليختنشتاين محاية هذا        . ٢٠٠٥
 من دستور ليختنشتاين، وكذلك ٣٢ من املادة ١وتضمن الفقرة . القانون اجلنائي على حظر مثل هذه االعتداءات

وتنص أحكام .  الفرد يف احلرية واحلماية من الرق من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حق٤ من املادة ١الفقرة 
  .قانونية عدة على مقاضاة كل املسؤولني عن هذه املمارسات مقاضاة صارمة

وجيرم قانون ليختشتاين اإلجهاض باستثناء احلاالت اليت تتعرض فيها األم احلامل خلطورة شديدة أو عندما   - ١٤
رأي السائد على نطاق واسع هو أن العقوبات اجلنائية ال تـشكل            وال. العمرمن  تكون املرأة دون الرابعة عشرة      

وقد شرع فريق عامـل يف معاجلـة        . محاية فعالة حلياة الوليد نظراً إلمكانية إجراء عملية اإلجهاض خارج البلد          
 وتركز جهود الفريق على   . اخلالفات املتعلقة مبوضوع احلمل، وهو يسعى إىل إجياد حلول مستدامة يف هذا الصدد            

نـوفمرب  /ويف اقتراع شعيب يف تشرين الثـاين      . محاية احلياة قبل امليالد، ومحاية املرأة احلامل وعدم جترمي اإلجهاض         
 من الدستور، كخطوة حنو تأكيد مسؤولية الدولة عن احتـرام           ٢٧، قرر شعب ليختنشتاين تعديل املادة       ٢٠٠٥

ومثـة  ). ٢٦٧، العـدد    ٢٠٠٥ لعامة الرمسية   اجلريد(ومحاية كرامة اإلنسان وتكريس حق كل شخص يف احلياة          
  . مؤسسات عديدة تقدم املشورة النفسية واالجتماعية خبصوص االختالفات املتعلقة باحلمل

ويقضي هـذا القـانون بـأال    . وينظم قانون الشرطة استخدام األسلحة النارية من جانب أفراد الشرطة    - ١٥
ويضع القانون قائمة شاملة باحلاالت اليت ميكن فيهـا         .  أخري يستخدم أفراد الشرطة الوطنية أسلحتهم إال كمالذ      

مبدأ احترام   أفراد الشرطة    جيب على ويف حاالت الدفاع عن النفس،      . استخدام األسلحة النارية بطريقة مشروعة    
وخيضع اقتناء األسلحة من جانب اخلواص      . جيب عليهم أن يهددوا بشكل واضح باستخدام القوة       كما  التناسب،  

 أسلحة إال بعد احلصول على ترخيص يسجل يف قاعدة          ءاقتنان املتعلق باألسلحة وقانون التجارة، وال جيوز        للقانو
وال توجد أحكام قانونية تنظم استخدام األسلحة من جانب أفـراد اجلـيش، ذلـك أن                . بيانات تابعة للشرطة  

وقد بلغ عدد حاالت القتـل      . سلحةمث إن ليختشتاين ال تنتج وال تصدر أ       . ليختنشتاين ليس لديها قوات مسلحة    
  . ١٩٧٠املسجلة يف ليختنشتاين عشر حاالت منذ عام 

اجلريـدة  ( يف أعقاب بدء نفاذ القانون اجلنائي املنقح         ١٩٨٩وألغيت عقوبة اإلعدام يف ليختنشتاين عام         - ١٦
ية األوروبية حلقوق    لالتفاق ٦وصدقت ليختنشتاين أيضاً على الربوتوكول رقم       ). ٣٧، العدد   ١٩٨٨الرمسية لعام   

 املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيـع الظـروف،          ١٣اإلنسان املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول رقم        
  .والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

هلا كدولة عضو يف األمم املتحدة، على اتفاقية ، أي مباشرة بعد قبو١٩٩٠وصدقت ليختنشتاين منذ عام    - ١٧
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وخضعت                
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، ستقدم إىل اللجنة يف وقـت  ٢٠٠٨ويف خريف عام    . منذ ذلك التاريخ لنظر جلنة مناهضة التعذيب يف مناسبتني        
وزارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ليختنشتاين يف       . ر ليختنشتاين الدورية الثالث والرابع واخلامس     واحد تقاري 

ورغم أن التقييم العام كان مرضياً يف كل مرة، فإن ليختنشتاين أخـذت يف اعتبارهـا بعـض                  . مناسبتني أيضاً 
وقد أنشئت جلنة ). ٢٩٥، العدد ٢٠٠٧عام اجلريدة الرمسية ل (٢٠٠٧التوصيات لدى تنقيح قانوهنا اجلنائي يف عام 

 رهن احملتجزينجديدة معنية برصد األوضاع يف مؤسسات اإلصالح، عهد إليها مبهمة زيارة نزالء هذه املؤسسات 
وستعمل اللجنة أيضاً كآلية وقائية وطنية وفقاً ألحكـام الربوتوكـول     .  أربع مرات يف السنة     على األقل  احملاكمة

  .  مناهضة التعذيباالختياري التفاقية

اجلريدة الرمسية (ينص القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل يف القضايا اجلنائية             و  - ١٨
، على أنه ال جيوز الرد باملوافقة على طلب تسليم إذا ما كانت اإلجراءات اجلنائية أو                )٢١٥، العدد   ٢٠٠٠لعام  

 مـن   ٦ و ٣لدولة املقدمة للطلب تتعارض مع املبادئ املنصوص عليها يف املـادتني            إجراءات تنفيذ األحكام يف ا    
تعرض سـي االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو إذا كان الشخص املطلوب تسليمه سيواجه خطر االضطهاد أو               

، أو جنسيته أو    ألشكال أخرى من األذى بسبب أصله أو عرقه أو دينه أو انتمائه إىل مجاعة إثنية أو اجتماعية ما                 
، وهي بالتايل ملتزمة ٢٠٠٥وليختنشتاين هي دولة عضو يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام . آرائه السياسية

ويرد هذا املبدأ أيضاً بشكل صريح يف قانون ليختنشتاين املتعلق بقبول طاليب اللجوء             . مببدأ عدم اإلعادة القسرية   
 شخصاً من ٣٠، مشلت إجراءات اإلبعاد ٢٠٠٧ويف عام . ١٩٩٨لعام ) لالجئنيقانون ا(هم حباجة إىل محاية  ومن

نفذ معظم عمليات اإلبعاد وفقاً التفاق إعادة القبول املربم مع          ُتو. األشخاص املقيمني يف البلد بصورة غري قانونية      
  . كل من النمسا وسويسرا

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      ، دولة عضواً يف   ٢٠٠٨مارس  /وقد أصبحت ليختنشتاين، منذ آذار      - ١٩
نع االجتار باألشخاص،   مبوبروتوكوليها املتعلقني مبكافحة هتريب املهاجرين، و     ) اتفاقية بالريمو (املنظمة عرب الوطنية    

ويتفق التعريف اجلديد لالجتار باألشخاص الـوارد يف القـانون          . وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه     
ومل تسجل حـىت    . مع التعريف الوارد يف الربتوكول    ) من قانون العقوبات  ) أ(١٠٤املادة  (ائي يف ليختنشتاين    اجلن

بصفة مؤقتة من أكثر الليلية يف احلانات والنوادي العامالت اآلن أية حاالت اجتار يف ليختنشتاين، وتعد الراقصات 
عين بشؤون اهلجرة وجوازات السفر بتفتيشات منتظمة يف وتقوم الشرطة الوطنية واملكتب امل. الفئات عرضة لالجتار

ولتعزيز . ، وخالص أجورهن، وظروف سكنهن     العامالت وشروط عملهن   هذه احملالت ويتأكدن من وضع إقامة     
 التعاون بني السلطات املكلفة بإنفاذ القانون، والوحدة املختصة مبساعدة الضحايا، واملكاتب األخرى املختـصة             

  .  اجتماع املائدة املستديرة املعين بالنظر يف مسألة االجتار٢٠٠٦ يف عام ئ االجتار، أنشالكشف عن حاالتب

وخبصوص االجتار باألطفال، شرعت ليختنشتاين يف القيام بالتعديالت التشريعية الالزمة هبدف التصديق              - ٢٠
ولضمان محاية األطفال من    . دويلل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد ال       اطفعلى اتفاقية الهاي بشأن محاية األ     

إساءة استخدام إجراء التبين ومن التبين غري املشروع يف مجيع احلاالت، جيب إدراج أحكام إضـافية يف قـوانني                   
، كما تقرر التصديق يف مرحلة تالية على ٢٠٠٨وقد تقرر القيام بذلك خالل النصف الثاين من عام     . ليختنشتاين

 تعديل األحكام القانونية املتعلقة بالتبين كشرط أساسي للتصديق على الربوتوكـول            ويتعني أيضاً . اتفاقية الهاي 
. االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                
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فـت أيـضاً يف     ثِّوكُ. ٢٠٠٩وستستتبع التعديالت القانونية الالزمة استكمال إجراءات التصديق قبل هناية عام           
ن فريق خرباء متعدد االختـصاصات      يِّوُع. السنوات األخرية التدابري الرامية إىل محاية األطفال من اإليذاء اجلنسي         

وإذا ما اشتبه بوجود حـاالت إيـذاء        . عهد إليه مبهمة توعية السكان وتقدمي املشورة إىل الفئات الفنية املختصة          
 ٢٠٠١  أدخلت يف عـام ،وبالتوازي مع هذه التدابري. رباء إىل بدء اإلجراءات الالزمة   جنسي، ميكن أن يدعى فريق اخل     

ح أيضاً قانون اإلجراءات اجلنائية، مبا يكفـل      قِّوُن. تعديالت على أحكام القانون اجلنائي املتعلقة باجلرائم اجلنسية       
صيات الطفل وذلك مبعزل عن املشتبه االستماع إىل األطفال ضحايا اجلرائم اجلنسية يف إطار إجراءات تراعي خصو

. ٢٠٠٨أبريـل  / صياغة قانون يتعلق مبساعدة الضحايا وضع موضع التنفيذ يف نيسان متّتوإضافة إىل ذلك،    . فيه
وجرى تعزيز اإلجراءات الرامية إىل مكافحة السياحة ألغراض اجلنس، وذلك عن طريق املعاقبة علـى اإليـذاء                 

أي ومل تسجل حىت اآلن     ).  من قانون العقوبات   ٦٤املادة  (كب الفعل يف اخلارج     اجلنسي لألطفال حىت إذا ما ارت     
  .حالة من هذا القبيل يف ليختنشتاين

م اجلنسية، جيدر باإلشارة أيضاً إىل أن القـانون قـد           ائوفيما يتعلق بتنقيح القوانني اجلنائية املتعلقة باجلر        - ٢١
ويقضي قانون احلماية من العنـف  . ر الزواج أو الشراكة، يعاقب على االغتصاب يف إطا     ٢٠٠١أصبح، منذ عام    

بتوفري احلماية من العنف املرتيل، مبا يشمل اختاذ إجراءات وقائية تتمثل يف طرد املعتدي ومنعه من العودة إىل البيت 
املـة  وتوفر دار النساء التابعة لرابطة محاية النساء ضحايا سـوء املع          ). وهي إجراءات تفرضها الشرطة   (املشترك  

  .وأبنائهن املأوى لضحايا العنف

   احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية- باء 

 من الدستور احلق يف احلرية الشخصية، وحرمة البيت وعدم جواز انتهاك سرية الرسـائل               ٣٢تضمن املادة     - ٢٢
ملساعدة القانونية املتبادلـة القواعـد   وترد يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الشرطة والقانون املتعلق با     . والوثائق

القانونية اليت تنظم عمليات تفتيش البيوت، وتفتيش األشخاص، والرسائل أو الوثائق وحجزهـا؛ وختـضع هـذه                 
وجيرم القانون اجلنائي انتهاك سرية الرسائل واالتصاالت، كما جيرم إسـاءة اسـتخدام             . اإلجراءات ملبدأ التناسب  

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية، كقاعدة، على أنه ال جيوز القيام بتفتيش           . هزة التنصت التسجيالت السمعية أو أج   
، العدد ٢٠٠٢اجلريدة الرمسية لعام ( قانون محاية البيانات يف ليختنشتاين يهدفو. الديار إال عمالً بأمر قضائي موثق

انات الشخصية اليت يعهد هبا إىل شخص       وينص هذا القانون على مبدأ يقضي بأن البي       . أيضاً حلماية اخلصوصية  ) ٥٥
ما أو اليت تتاح لذلك الشخص يف إطار اضطالعه مبهامه املهنية جيب أن حتفظ يف السر ما مل تتوفر أسباب جييزهـا                      

وحسب التعريف الوارد يف القانون املتعلق حبماية البيانات، تـشمل البيانـات            . القانون تسوغ تبليغ تلك البيانات    
يديولوجية أو السياسية، وبالـصحة، واحليـاة   إلص البيانات املتعلقة باآلراء واألنشطة الدينية أو ا     احلساسة بوجه خا  

  . اخلاصة، واالنتماء اإلثين، والتدابري املتعلقة باملساعدة االجتماعية، إىل جانب اإلدانات والعقوبات اإلدارية واجلنائية

ويشترط للـزواج أن  . ن قانون الزواج يف ليختنشتاين م١١ىل إ ٩خيضع احلق يف الزواج ألحكام املواد    و  - ٢٣
وال جيوز لألشخاص دون هذه     .  الثامنة عشرة من العمر وأن يكونا سليمي العقل        ايكون العريس والعروس قد بلغ    

 ،وتكفل القواعد القانونية  . السن واألشخاص من فاقدي األهلية القانونية أن يتزوجوا إال مبوافقة وصيهم القانوين           
وتتميز تشريعات ليختنشتاين مببدأ الشراكة وال تتضمن أي        .  الطابع اإلرادي للزواج   ،تيح إمكانية االعتراض  اليت ت 

 ةويف هذا الصدد، جيدر باإلشارة إىل مبـدأ قـسم         . تفريق بني اجلنسني يف ما يتعلق حبقوق الزوجني وواجباهتما        
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لزوجني املكتسب خالل سنوات الـزواج      اقات معاشات التقاعد بني الزوجني، الذي يقضي بقسمة دخل ا         قاستح
وبفضل مبدأ القسمة هذا، ينتفع كل من الزوج العامـل          .  يف املائة للزوج   ٥٠ يف املائة للزوجة و    ٥٠على أساس   

وبنفس الطريقة اليت يوزع . والزوج غري العامل على قدم املساواة باالشتراكات يف صندوق التأمني على الشيخوخة
  .  بالتساوي أيضاً خمصصات تعليم األطفال وتنشئتهم خالل سنوات الزواجَوزععمل، ُتهبا الدخل املتأتى من ال

ويتنـاول  . إن احلق يف حياة أسرية يتضمن أساساً حرية كافة أعضاء األسرة يف العيش جنباً إىل جنـب                  - ٢٤
 التشريعات املتـصلة    وتضمن. القانون املدين العام هذا احلق إىل جانب احلقوق والواجبات املتعددة ألفراد األسرة           

وحتدد أحكام القانون املدين العام     . مبجاالت عديدة ما تقدمه الدولة من محاية ومساعدة إىل األسر يف ليختنشتاين           
وبناًء عليه، ال جيوز لطرف ثالث التدخل يف حقـوق          . االت تدخل الدولة يف ما يتصل حبقوق الوالدين       جملاإلطار  

الدان أنفسهما، أو إذا كان هذا التدخل قائماً على أساس تشريعات سـارية أو              الوالدين إال إذا مسح له بذلك الو      
فال جيوز مثالً إصدار مرسوم يقضي بسحب سلطة اإلشـراف مـن            . على أساس مرسوم صادر عن جهة رمسية      

تقييد الوالدين أو تقييد هذه السلطة إال إذا كانت رعاية الطفل معرضة للخطر، وال جيوز متديد إجراء السحب أو ال
ومن بني التدابري األخرى اليت ترمي إىل محاية األسرة، قـانون بـدالت             . الطفلكفالة رعاية   قتضيه  تإال بقدر ما    

، الذي يقضي بأن متنح لكافة األشخاص املقيمني يف ليختنشتاين          )٢٨، العدد   ١٩٨٦اجلريدة الرمسية لعام    (األسرة  
بدل إعالة الطفل، وقانون املخصصات املسبقة لرعاية األطفـال         والذين ال يعملون حلساهبم اخلاص إعانة امليالد و       

، الذي يقضي بأن متنح الدولة، يف ظروف معينة، خمصـصات مـسبقة       )٤٧، العدد   ١٩٨٩اجلريدة الرمسية لعام    (
  . لضمان تقدمي الدعم املنصوص عليه يف القانون إىل األطفال املعنيني

   حرية التعبري- جيم 

وترد . وال جيوز للدولة تقييد هذه احلرية إال يف اجملاالت العامة. الدستور حرية التعبري من ٤٠تضمن املادة   - ٢٥
القيود القانونية املفروضة على حرية التعبري يف القانون اجلنائي الذي يتضمن تعاريف للجرائم اليت ترتكب ضـد                 

ب ضد األخالق العامة وضد السلم انتهاك اخلصوصية وبعض األسرار املهنية، واجلرائم اليت ترتكحاالت الشرف، و
وكشرط أساسي لالنضمام إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز، أدرج             . العام والسلم الديين  

 العنصرية ومينع التحريض على الكراهية والتمييز بـسبب العـرق أو            اإليديولوجيةحكم جنائي جديد حيظر نشر      
  . االنتماء اإلثين أو الديين

 قانون يتعلق باملعلومات ينظم املعلومات العامة اليت تقدمها سلطات الدولة، وهو            ١٩٩٩ يف عام    صدرو  - ٢٦
قانون ينص على حق السكان يف االطالع على املعلومات املتعلقة باألنشطة اليت تضطلع هبا السلطات، فضالً عن                 

لدولة بالشفافية، كما ينبغي الكشف عنها وينبغي أن تتسم اإلجراءات اليت تتخذها ا. حق االطالع على السجالت
وينطبق مبدأ املعاملة املتساوية على العالقات مـع  . للجمهور ما مل يكن ذلك متعارضاً مع مصاحل عامة أو خاصة 

وبتنقيح قانون تعزيز وسائط اإلعالم، أمكن تنظيم عملية اإلبالغ اليت تساعد يف تـشكيل اآلراء              . وسائط اإلعالم 
  . األحداث السياسية يف ليختنشتاين تنظيماً أكثر فعاليةبشأن املواضيع و
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   حرية الضمري والدين- دال 

يضمن دستور ليختنشتاين حرية الدين والضمري وحيمي احلقوق املدنية والسياسية بصرف النظر عن االنتماء                - ٢٧
وفيما يتصل حبرية الـدين،     . يينوحيظر القانون اجلنائي كافة أشكال التمييز القائمة على أساس االنتماء الد          . الديين

ومنذ الـسنة   . في يف املدارس الثانوية العامة    ئ كان باإلمكان إعفاء الطالب من التعليم الديين الطا        ٢٠٠٣فحىت سنة   
والتربية الدينيـة حـسب     " الدين والثقافية "، أصبح بإمكان الطالب االختيار بني دروس        ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسية  

 يف تقدمي ٢٠٠٧ويف إطار مشروع منوذجي، شرعت مدارس ابتدائية عام ). يتلربوتستانالكاثوليكي أو ا(مذهب معني 
   .وسيتواصل تنفيذ هذا املشروع، بعد تقييمه، هبدف إدماجه يف املنهج الدراسي العادي. تعليم ديين لألطفال املسلمني

يف ليختنشتاين، إال أن هذه " الكنيسة الوطنية"وينص الدستور على أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هي   - ٢٨
مانية، حتـصل الكنيـسة اإلجنيليـة       وة الكاثوليكية الر  سوباإلضافة إىل الكني  ". ة مقررة يسكن"الكنسية ال تعادل    

كسية، ومجاعة املسلمني على دعم مايل من       ذ، والكنيسة اللوثريية اإلجنيلية، ومجعية الكنيسة األرثو      )الربوتستانتية(
 أبرشية ليختنشتاين، جيري حالياً حبث مسألة الفصل بني الكنيسة والدولة وإعادة تنظـيم              ونتيجة إلنشاء . الدولة

وفضالً عن أن مشروع اإلصالح هذا يشكل تعديالً دستورياً، فإنه يشمل أيضاً سن قانون خاص . العالقات بينهما
 الضريبة علـى دخـل      بواسطة تربعات الدولة و   عن طريق يتعلق باألديان وقانون يتعلق بتمويل اجلماعات الدينية        

والكنيـسة اللوثرييـة    ) الربوتستانتية(وسيتم مستقبالً االعتراف بالكنيسة اإلجنيلية      . األشخاص الطبيعيني وإرثهم  
ماعات دينية مسيحية وغري مسيحية     االعتراف جب يف مرحلة الحقة وبناًء على طلب للغرض،        كما سيتم   . اإلجنيلية

  .أخرى، مبوجب القانون العام

    احلق يف العمل-  هاء

وتتمثل األسس اليت قام عليها  . تتميز ليختنشتاين باقتصاد صناعي واقتصاد خدمات معاصر له صالت عاملية           - ٢٩
ليختنشتاين االقتصادي خالل العقود األخرية يف الظروف اهليكلية املواتية اليت كفلتها إىل حد ما قوانني التجارة    جناح  
 يف املائة مـن     ٤٠ين على قطاع صناعي عاملي الوجهة ومرتفع اإلنتاج، ساهم بنحو           ويقوم اقتصاد ليختنشتا  . احلرة

ويف الوقت نفسه، يتميز اقتصاد ليختنـشتاين       .  يف املائة من الوظائف    ٤٤ ووفر   ٢٠٠٥ اإلمجايل يف عام     ليالناتج احمل 
إىل جانب اخلـدمات     مع وجود خدمات املشورة القانونية،       - بشركات خدمات متطورة، خاصة يف القطاع املايل        

 يف املائة من الناتج احمللي      ٥٤ سامهت اخلدمات املالية واخلدمات العامة بنسبة        ٢٠٠٥ويف عام   . االئتمانية واملصرفية 
ويعترب هذا التنوع االقتصادي الواسع النطاق العامل األساسي لنمو اقتصاد ليختنشتاين وقدرته على مقاومة . اإلمجايل
جم اقتصاد ليختنشتاين وقوته، مثة عدد كبري من العمال الذين ينتـدبون مـن اخلـارج                ونتيجة لصغر ح  . األزمات

 ١٧ ٢٢٣عدد العاملني يف صفوف املقيمني يف ليختنشتاين       كان  ،  ٢٠٠٦ويف أواخر عام    . نقلون عرب حدود البلد   توي
 عامالً ممن   ١٥ ١٣٨ناك  وإضافة إىل ذلك، كان ه    . ن جمموع السكان املقيمني   ـ يف املائة م   ٥٠عامالً، أي ما يناهز     

.  عامالً ٣١ ٠٧٤يتنقلون للعمل يف ليختنشتاين قدوماً من بلدان جماورة، أي أن جمموع العاملني يف ليختنشتاين هو                
ومقارنة باملعدالت املسجلة   .  نسمة ٣٥ ١٦٨ُيعَتَبُر هذا العدد مرتفعاً جداً مقارنة مبجموع السكان البالغ عددهم           و

  . ) يف املائة٢,١: ٢٠٠٨مايو /أيار(رب معدل البطالة يف ليختنشتاين منخفضاً على الصعيد الدويل، يعت
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.  من دستور ليختنشتاين على حق كل فرد يف العمل وعلى محاية العمـال     ١٩ من املادة    ١تنص الفقرة   و  - ٣٠
د تفاصيل هذه وتر. وإضافة إىل ذلك، على الدولة واجب اختاذ التدابري املناسبة لدعم االقتصاد وزيادة فرص العمل

ويقضي هذا القانون بأن تساهم الدولة يف . الوالية املنوطة بالدولة يف القانون املتعلق بتمويل تدابري تعزيز االقتصاد    
التدابري الرامية إىل التخفيف من حدة الصعوبات االقتصادية وحاالت الشدة والطوارئ بغية احلفاظ على فـرص                

التدريب املهين والتعليم املستمر، ومن أجل تنفيذ برامج إعادة التدريب الرامية           العمل يف املدى البعيد، مبا يف ذلك        
إىل تعزيز التنقل بني الوظائف، وترويج الصورة العامة لإلمارة، وتعزيز مكانتها كقطب لألعمال، باإلضـافة إىل                

  . املسامهة يف املؤسسات اليت تعمل على النهوض باالقتصاد

عتمد الربملان جمموعة من التدابري الرامية إىل احلفاظ على الشراكة االجتماعية           ، ا ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   - ٣١
عت األسس القانونية   ِضالقانون اجلديد املتعلق بالصالحية العامة التفاقات العمل اجلماعية، وُ        إصدار  وب. وتعزيزها

وحتـدد  . قطاعات املعنية برمتـها   هلذه االتفاقات املربمة بني الشركاء االجتماعيني املقرر توسيع نطاقها لتشمل ال          
اتفاقات العمل اجلماعية امللزمة للقطاع بأسره واليت أبرمت حىت اآلن احلد األدىن لألجور، وساعات العمل، وغري                

وقد أعلن الشركاء . ذلك من شروط العمل بغية منع ممارسات اإلغراق فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية واألجور
  .  عمل مجاعية إضافية من املقرر أن تصبح ملزمة لكافة القطاعات املعنية قبل هناية السنةاالجتماعيون عن اتفاقات

 القانون املتعلق خبدمات التوظيف والعمل املؤقت، وضعت األسس الالزمة الختاذ تدابري فعالة يف     إصداروب  - ٣٢
وتسعى اهليئة . سوق العملسياسات بويغطي التأمني ضد البطالة تكاليف التدابري املتعلقة . جمال سياسة سوق العمل

املعنية بتنظيم سوق العمل يف ليختنشتاين، بوصفها مكتباً عاماً للتوظيف، إىل تقدمي املساعدة للباحثني عن عمـل               
 ساعة من تاريخ تسجيل الباحث عن عمل لـدى          ٢٤ويف غضون   . لتمكينهم من احلصول على الوظيفة والدخل     

  ). استراتيجية التدخل املبكر(ولية لتقدمي املشورة مقابلة أمعه مكتب التوظيف، جترى 

أدركت احلكومة يف مرحلة مبكرة مشكلة البطالة يف صفوف الشباب، واعتمدت فعالً جمموعة من              وقد    - ٣٣
 بغية تعزيز الفرص املتاحة للذين استكملوا منذ فترة وجيزة برناجمـاً للتلمـذة الـصناعية                ٢٠٠٣التدابري يف عام    

وتكمل هذه التدبري اليت تركز على مشكلة البطالة يف صفوف الشباب           "). الفرص يف ليختنشتاين  إتاحة  "مشروع  (
  ".plus 45"و" Returner"جمموعات التنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا 

وينص القانون املتعلق بالتأمني ضد العجز على . وينطبق احلق يف العمل أيضاً على األشخاص ذوي اإلعاقة  - ٣٤
 من هـذا  ٣٣وتنص املادة . ذوي اإلعاقة يف االستفادة بعدد كبري من التدابري الرامية إىل إدماجهم    حق األشخاص   

وتـشمل طائفـة    .  على استحقاقات املعاشـات    األولويةالقانون صراحة على مبدأ مفاده أن تدابري اإلدماج هلا          
فع االشتراكات إىل صناديق املعاشات     ، وتعليق د  منح املرتبات تدابري مهنية، و  اإلجراءات املتخذة من أجل اإلدماج      

وخيضع التدريب املهين اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة ألحكام املادة         . التقاعدية، وإعانات مالية، وبدالت يومية    
  . من قانون التدريب املهين، وتدعمه املسامهات املقدمة من الدولة٣٤

إىل تـسهيل اإلدمـاج املهـين       ) تأمني ضد العجز   من القانون املتعلق بال    ٤٥املادة  (وترمي منح املرتبات      - ٣٥
وحتصل على هذه املنح كل الشركات اليت توظف        . ن على العمل بشكل جزئي    يلألشخاص الذين ال يزالون قادر    
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ويهدف هذا التدبري إىل احليلولة .  إذا كانت اإلعاقة قد حدثت أثناء العمل- هؤالء األشخاص أو تواصل توظيفهم 
  . قادرين على العمل بشكل جزئي على ترك العمل واالعتماد على معاشات التأمنيدون إرغام األشخاص ال

   احلق يف التعليم- واو 

وخيضع املنهاج الدراسي يف ليختنشتاين وكذلك .  سنوات٩يتواصل التعليم اإللزامي يف ليختنشتاين على مدى   - ٣٦
وحسب . على مجيع املدارس واملستويات الدراسيةتصميم وتطوير املؤسسة املدرسية ككل ملبادئ توجيهية حمددة تنطبق  

ح املدارس جلميع األطفال والشباب جماناً بغض النظر عن األصل أو الدين أو نوع اجلـنس، وتتـبىن                  فَتهذه املبادئ، تُ  
جرى ،  ٢٠٠٧ يف عام    أُجريومبوجب تعديل تشريعي    . ديولوجيةإليموقف االنفتاح إزاء القضايا السياسية والدينية وا      

  . الدراسية اخلاصةواألنشطة ع نطاق تطبيق مبدأ جمانية التعليم ليشمل الكتب املدرسية واللوازم املدرسية يوست

وتويل املدرسة اهتماماً خاصاً ملسألة املساواة بني اإلناث والذكور، وهي مسؤولة عن تعزيز القـدرات                 - ٣٧
قاسم املدرسة هذه املـسؤولية مـع اآلبـاء         وتت.  ومساعدهتم ليصبحوا أعضاء أكفاء يف اجملتمع      بالفردية للشبا 

وملا كانت املسؤولية الرئيسية لتنشئة األطفال تقع على عاتق اآلباء، فإن إقامة تعاون وثيق              . واملؤسسات األخرى 
  .بني املدرسة والبيت ُيعد من بني األولويات

بري التعليمية اخلاصة، والتدابري  املتعلق بالتدا٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨وميثل قانون التعليم، وقانون   - ٣٨
) ١٩٧ ، العدد ٢٠٠١اجلريدة الرمسية لعام    (العالجية التعليمية، والتعليم اخلاص، وخدمات الرعاية النفسية يف املدارس          

ويـشمل  . األساس القانوين للدعم املدرسي الذي يقدم لألطفال املعوقني وذوي األداء الضعيف يف جمال التعلـيم              
. يف ليختنشتاين مجيع األطفال والشباب املعوقني بصرف النظر عن العمر أو نوع اإلعاقة وسـببها              التعليم اجملاين   

وميكن لألطفال والشباب الذين ال يقدرون على متابعة التعليم العادي، رغم تدابري اإلدماج املتخذة لصاحلهم، أن                
  .  اجملاورةاألقاليمشباب من يلتحقوا مبدارس للتعليم اخلاص، وهي إمكانية متاحة أيضاً لألطفال وال

ويقدم التدريب املهين عن طريق التدريب داخل مؤسسات التلمذة الصناعية واملدارس املهنية، وبواسطة               - ٣٩
ل من خالهلـا املهـارات      نقَ رابطات املؤسسات التجارية، بوصفها القنوات اليت تُ       نظمهااحللقات الدراسية اليت ت   

يختنشتاين ثالث مؤسسات للتعليم العايل أو مؤسسات شبه جامعية، إال أن هذا          وتوجد يف ل  . األساسية والتطبيقية 
وبالتايل، فإن معظم طالب جامعات ليختنشتاين يتـابعون        .  حمدوداً من االختصاصات   اًالصنف األخري يوفر عدد   

 خـاص،   وهلذا الغرض، حتافظ ليختنشتاين على عالقات وثيقة مع سويسرا والنمسا بوجه          . دراساهتم يف اخلارج  
 القـادمني مـن ليختنـشتاين يف        بوتضمن املعاهدات واالتفاقيات الدولية املربمة مع هذين البلدين قبول الطال         

وال ينطبق هذا على احلاصلني على . مؤسسات التعليم العايل على أساس نفس الشروط املنطبقة على مواطين البلدين
ويف سبيل تيـسري دخـول   .  الذين أهنوا تدريبهم املهين    شهادات مدارس التعليم الثانوي فحسب، وإمنا أيضاً على       

مؤسسات التعليم العايل احمللية واألجنبية، تقترح ليختنشتاين مسارات تعليمية على أراضيها تفـضي إىل شـهادة          
ة وتشترك ليختنشتاين، بوصفها عضواً يف املنطقة االقتصادي      . التعليم الثانوي العام أو شهادة التعليم الثانوي املهين       

  . األوروبية، يف برامج التدريب املهين وبرامج التبادل التابعة لالحتاد األورويب
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 ١٩٩٩، ومنذ عام    ١٩٧٩وشرعت ليختنشتاين يف دعم برامج تعليم الكبار مبوجب قانون صدر يف عام               - ٤٠
ة للقانون العام عهد مبهمة تنفيذ برامج تعليم الكبار إىل مؤسسة تعليم الكبار يف ليختنشتاين، وهي مؤسسة خاضع    

  ). ١٢٥، العدد ١٩٩٩اجلريدة الرمسية لعام (

  ية والعقليةسد احلق يف الصحة اجل- زاي 

بفضل تسهيل إجـراءات    )  ساكن ٥٠٠حنو طبيب لكل    (ارتفعت كثافة األطباء خالل السنوات األخرية         - ٤١
لوطين بفـادوس   ن العمل باملستشفى ا   ؤمِّوُي. تسجيل األطباء األجانب تنفيذاً التفاق املنطقة االقتصادية األوروبية       

وإضافة إىل ذلك ميكن اللجوء إىل عديد املؤسسات الصحية يف سويسرا والنمسا            . أطباء يعملون حلساهبم اخلاص   
). مستشفيات جيري التعامل معها مبوجب عقود، وعيادات لعالج األمراض النفسية، ومستشفيات إلعادة التأهيل  (

وخيـضع املقيمـون يف     . ن يف ليختنشتاين شاملة   احيظى هبا السك  وبناًء عليه، ميكن القول إن الرعاية الصحية اليت         
ليختنشتاين، والعاملون فيها، لنظام التأمني اإللزامي ضد املرض واحلوادث، وميكن للمؤمن عليهم احلصول علـى               

  .مجيع اخلدمات الصحية املتاحة دومنا قيود

وتقع . حة السكان والوقاية من املرض    صب لنهوضيقضي قانون الصحة العامة بأن تتخذ الدولة تدابري ل        و  - ٤٢
 ويتلقى  .مسؤولية تنفيذ هذه التدابري على عاتق العديد من اهليئات واملكاتب احلكومية ومقدمي اخلدمات اخلواص             

. كل شخص مقيم يف ليختنشتاين دعوات منتظمة من مكتب الصحة العامة إلجراء كشوف وفحوص طبية جمانية               
وجيري يف الوقت الراهن اإلعداد حلملة . دية على مكافحة ظاهرة اإلدمان أيضاًوتعمل السلطات يف ليختنشتاين جب  

ملكافحة اإلدمان هتدف إىل احلد من عادات التدخني واالستهالك املفرط للكحول يف صفوف السكان وتشجع على 
مكافحة التدخني  وبدأ نفاذ قانون    . األخذ بنهج مسؤول إزاء ظاهرة تناول األدوية اليت تنطوي على خطر اإلدمان           

، وهو قانون يقضي بتوفري محاية شاملة لغـري         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١يف  ) ٢٧، العدد   ٢٠٠٨اجلريدة الرمسية لعام    (
  . املدخنني وحيظر اإلعالن والدعاية ملنتجات التبغ

   احلق يف الضمان االجتماعي–حاء 

مني الشيخوخة، وتـأمني العجـز،      يشمل نظام الضمان االجتماعي يف ليختنشتاين التأمني الصحي، وتأ          - ٤٣
وتأمني الباقني على قيد احلياة، والتأمني ضد احلوادث، والتأمني ضد البطالة، ومزايا تكميلية، واستحقاقات حاالت 

  .القصور، واستحقاقات األمومة، ومساعدة املكفوفني

ني الصحي إلزامي جلميع    والتأم. يوفر التأمني الصحي يف ليختنشتاين تغطية يف حاالت املرض واألمومة         و  - ٤٤
وجيب أن تشمل خطة التأمني ضد املرض كافة العاملني الذين . يعملون يف ليختنشتاين األشخاص الذين يقيمون أو

 عاماً الذين يعملون حلساب صاحب عمل يف ليختنشتاين ملدة ال تقل عن مثاين ساعات يف                ١٥تتجاوز أعمارهم   
 التأمني ضد املرض إذا ما كان الشخص املؤمن عليه غري قادر علـى              دفع االستحقاقات الناشئة عن   وُت. األسبوع

  .العمل بسبب املرض

ويتألف نظام تأمني الشيخوخة يف ليختنشتاين من ثالثة دعائم، وهي نظام تأمني الشيخوخة ومعاشـات                 - ٤٥
ويشمل هذا  . يخوخةالباقني على قيد احلياة؛ ونظام املعاشات التقاعدية للموظفني؛ والنظام الطوعي ملدخرات الش           
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وتؤمن الدعامة األوىل، بوصفها نظاماً لتأمني عامة السكان، هامش الكفاف جملموع           . النظام كافة فئات السكان   
وتسعى . هاالسكان، حيث تغطي كافة األفراد العاملني يف ليختنشتاين وكذلك األشخاص غري العاملني املقيمني في          

أصبح االشتراك يف هذا النظام إلزامياً مبوجب الئق، وقد   لى مستوى معيشي    الدعامة التكميلية الثانية إىل احلفاظ ع     
وتقـوم  . وتسمح الدعامة الثالثة بتكملة استحقاقات التقاعد اليت يدخرها األفـراد         . ١٩٨٩قانون صدر يف عام     

عليهم يف استحقاقات العجز على أساس قانون تأمني العجز، الذي يقضي بتأمني مجيع األشخاص، مبن فيهم املؤمن 
بـذل يف  واملبدأ الذي يقوم عليه هذا التأمني، هـو أن تُ . إطار تأمني الشيخوخة ومعاشات الباقني على قيد احلياة       

 العاملة، وال حيصل الشخص املؤمن عليه على        ةمرحلة أوىل كافة اجلهود بغية إعادة إدماج الشخص املعين يف القو          
  .معاش إال يف حالة فشل هذه التدابري

ضع تأمني احلوادث لقانون التأمني اإللزامي للحوادث، الذي يكفل تغطية املخاطر املالزمة لألنـشطة              وخي  - ٤٦
وكل صـاحب   . دفع االستحقاقات يف حاالت احلوادث املهنية واحلوادث غري املهنية واألمراض املهنية          وُت. املهنية

  . ع يف مكان العمل وضد األمراض املهنيةعمل يف ليختنشتاين ملزم بالتأمني على موظفيه ضد احلوادث اليت قد تق

والتأمني اخلاص بالبطالة هو تأمني إلزامي جلميع العاملني، وينظم هذا التأمني قـانون التـأمني اخلـاص                   - ٤٧
ومكتب الشؤون االقتصادية هو املسؤول عن إدارة هذا التأمني، وهو الذي يدفع استحقاقات البطالـة               . بالبطالة

 التدريب والتعلـيم  يسعى إىل تعزيزومات بشأن نيل االستحقاقات، ويساعد يف التوظيف و   واإلعسار، ويقدم املعل  
  .املستمر لألشخاص العاطلني عن العمل

   احلق يف مستوى معيشي الئق–طاء 

فالظروف اهليكلية . مستوى املعيشة يف ليختنشتاين مرتفع مقارنة باملستويات املسجلة على الصعيد الدويل  - ٤٨
وال توجد يف ليختنشتاين حاالت . جليدة تسمح ملعظم السكان بكسب دخل آمن والتمتع مبسكن الئقاالقتصادية ا

. ىل دعم من الدولـة    إفقر مدقع باملعىن الدقيق رغم أن بعض الناس يعيشون احلرمان مقارنة باآلخرين وحيتاجون              
 شكل مـساعدة تكميليـة      يفساعدة  وتقدم هذه امل  . وخيضع الدعم املقدم من الدولة لقانون املساعدة االجتماعية       

. وإضافية تقدم لألشخاص الذين ال يتمتعون أو مل يعودوا يتمتعون بتغطية التأمينات االجتماعية واآلليات األخرى             
وحيق طلب احلصول على املساعدة االجتماعية لألشخاص الذين يواجهون صعوبات استثنائية يف حياهتم الشخصية  

درون على التغلب عليها بأنفسهم أو مبساعدة أشخاص آخرين أو مؤسسات أخرى، واألسرية واالجتماعية وال يق
وتشمل املساعدة الـدعم نقـداً      . وكذلك األشخاص الذين ال يقدرون على ضمان أسباب الرزق هلم وملعاليهم          

وجيه فيمـا  والدعم عيناً، واستحقاقات الرعاية، واالستحقاقات غري املادية اليت تقدم يف شكل إسداء املشورة والت       
وتشمل أكثر الفئات عرضة األشخاص العاطلني عن العمل، يليهم اآلبـاء الوحيـدون             . يتعلق باخلدمات املتاحة  

 الوحيد حتديداً للتصدي للصعوبات املالية اليت       الوالدبدأ العمل مبنحة    قد   و .واألشخاص املعوقون جسدياً أو ذهنياً    
  .تواجهها األسر اليت يرعاها والد وحيد

وتقدم إعانات القتناء مسكن خاص     .  ليختنشتاين ترتيبات عدة لضمان مسكن لكل شخص       د وضعت وق  - ٤٩
وحتصل األسر اليت تعيل أطفاالً وكذلك اآلباء الوحيدون الذين يقل دخلهم عن            . مبوجب قانون النهوض بالسكن   

). ٢٠٢، العدد   ٢٠٠٠ اجلريدة الرمسية لعام  (حد معني على دعم يف شكل إعانات مبوجب قانون إعانات اإلجيار            
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وحيق لكل شخص، بصرف النظر عن جنسيته، احلصول على إعانات اإلجيار إذا كان مقيماً يف ليختنشتاين منـذ                  
. ويف حاالت الشدة تقدم خدمات املساعدة االجتماعية الدعم الالزم ومتول تكـاليف الـسكن             . سنة على األقل  

.  أو املسنني إجراء ما يلزم من تعديالت بنيوية داخل بيوهتموبفضل استحقاقات التأمني ضد العجز، ميكن للمعوقني
ومؤشر توفري السكن يف ليختنشتاين جيد عموماً، حيث    . ومتكن هذه املساعدات األفراد من العيش يف بيئة مناسبة        

وحبكم أن سوق اإلسـكان حتتكرهـا   . قتناء مسكناال يوجد أشخاص أو فئات من األشخاص غري قادرين على       
وقد لوحظ أن بعض األشخاص من غري املندجمني        . لكني يقدرون على اختيار مستأجريهم    اة، فإن امل  جهات خاص 

. لحصول على سكن  لف احلال يواجهون، يف ظروف معينة، مشاكل عويصة         اندماجاً كافياً أو من ضع    ايف اجملتمع   
ى مركز لالجئني مبوجب قـانون  وفيما يتعلق بإيواء ملتمسي اللجوء، جيدر باإلشارة إىل أن ليختنشتاين حتافظ عل    

وإضافة إىل ذلك، . اللجوء والالجئني، حيث ميكن مللتمسي اللجوء العيش ريثما يتم بت طلباهتم وتسوية وضعيتهم
وقـد  . وال توجد يف ليختنشتاين حاالت تشرد     . تستأجر الدولة شققاً تؤوي فيها ملتمسي اللجوء وأفراد أسرهم        

  .ستعماهلاوجب إغالق منشأة للمشردين لعدم ا

   احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية–ياء 

ورغـم أن دسـتور     . تضمن الدولة املشاركة يف احلياة الثقافية ويف منجزات التقدم العلمي دومنا قيـود              - ٥٠
د  من عدد من موا    دََّمسَتليختنشتاين ال يتضمن مادة تتعلق بالثقافة، فإن والية الدولة يف امليدان الثقايف ميكن أن تُ              

، الذي يضمن املمارسـة  ٢٠٠٧وحتظى السياسة الثقافية والترويج الثقايف لقانون النهوض بالثقافة لعام        . الدستور
ثقافيـة،  لاحلرة ألشكال التعبري الفين والثقايف، ويكفل إتاحة الفرصة للجميع لالستفادة من ااالجنازات واملرافـق ا      

شطة والتنظيمات الثقافية باإلضافة إىل تطوير ونقل       نتكرة لأل ويؤكد بوجه خاص على تعزيز األشكال احلديثة واملب       
دخل يف امليدان الثقايف إال يف احلاالت تويقوم الترويج الثقايف على مبدأ الالمركزية، أي أن الدولة ال ت. قيم املاضي

ويأخذ الترويج . ضطالع باألنشطة الثقافية دون مساعدة حكومية يف شكل موارد مالية وبشريةالاليت يتعذر فيها ا  
الثقايف، كقاعدة، بنهج عملي، حيث يعتمد على الدعم املشترك املقدم من الدولة والبلديات والرعاة اخلواص يف                

املكتبة الوطنيـة،   (تلف أنواعها   خوخالل السنوات األخرية، شهدت املؤسسات الثقافية مب      . حالة املشاريع الكربى  
توسعاً أو أُقيمت مبـان     ) مدرسة الفنون اجلميلة، واملتحف الوطين    ومدرسة املوسيقى، ومتحف الفنون اجلميلة، و     

  .وإضافة إىل ذلك، وضعت أشياء ومباٍن مثينة عدة حتت احلماية وجرى ترميمها على ذلك األساس. جديدة هلا

ة اليت ويف سبيل تعزيز التفاهم بني الثقافات واألديان، تقدم احلكومة دعماً مالياً إىل املنظمات غري احلكومي  - ٥١
وتعمل دائرة . تعمل من أجل نشر التفاهم وبناء الثقة بني الثقافات بواسطة تشجيع تعلم اللغات وتنظيم املناسبات   

التنمية يف ليختنشتاين، اليت حتصل على دعم مايل من احلكومة، أيضاً من أجل تعزيز التواصل بني الثقافات عـن                   
يف املنهج الدراسي يف تعزيز التفـاهم       " الفكر الثقايف "اج مادة   وقد ساهم إدر  . طريق تنظيم العديد من املناسبات    

شكال املختلفـة للتعـبري     فمن خالل االطالع على األ    . الثقايف املتبادل بني أطفال ليختنشتاين واألطفال األجانب      
 الثقايف، وهذا بدوره يطور فهمهم لثقافتهم ويعزز التفاهم. على ثقافة بلدهمالتعرف لطالب أيضاً سىن لاللغوي، يت

  .وينمي بالتايل اإلرادة على التعامل مع الثقافات األخرى وعلى فهمها فهماً أفضل
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   التحديات واألولويات–رابعاً 
  يف جمال حقوق اإلنسان  التثقيف–ألف 

إعماهلا على  ن و ااختذت خالل السنوات اخلمس األخرية تدابري عديدة هتدف إىل تعزيز فهم حقوق اإلنس              - ٥٢
وتتناول محالت التوعية املوجهة للجمهور العام وكذلك احلمالت املوجهة لفئات حمددة مسألة محاية . أرض الواقع

ىل مواضيع كاالحترام، واملعاملة املتساوية، ومكافحة العنـصرية والعنـف،          إحقوق اإلنسان عامة، كما تتطرق      
وإضافة إىل ذلـك، تركـز      . ت الصلة والتواصل بني الثقافات على أساس االحترام، وما إىل ذلك من املواضيع ذا           

  .التدابري املتخذة بوجه خاص على مكافحة معاداة السامية

ويقوم مكتب تكافؤ الفرص بتنسيق التدابري الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص ومحاية حقـوق اإلنـسان،                  - ٥٣
انب التثقيف يف جمال  النهوض حبقوق اإلنسان وإعماهلا، إىل جيف مواصلةويعمل كمؤسسة مركزية تتمثل مهمتها  

ومن اجلهات األخرى اليت تعمل علـى       . ويتلقى املكتب املشورة والدعم من جلنة تكافؤ الفرص       . حقوق اإلنسان 
  .تعزيز التعايش يف ليختنشتاين، الفريق العامل املعين بتعزيز إدماج املسلمني واللجنة املعنية باحلماية من العنف

. عدد من املواد الدراسـية    قوق اإلنسان يف سياق     املتعلقة حب سائل  املإىل  وتتطرق املدارس يف ليختنشتاين       - ٥٤
ويتمثل اهلدف الرئيسي يف تثقيف الشباب وتشجيعهم على األخذ بنهج يقوم على أساس االنفتاح والتسامح إزاء                

باب أن يتعلموا وينبغي هلؤالء الش. تعلم حقوق اإلنسان وفهمهايف ، واإليديولوجيةاالختالفات السياسية والدينية و
وباالطالع علـى الثقافـات     . كيف يدافعون عن حقوقهم وأن يفهموا أن عليهم واجب احترام حقوق اآلخرين           

وتـنظم  . والتقاليد واألديان والنظم القيمية األخرى، يتمكن هؤالء الشباب من فهم أمناط سلوكهم فهماً أفضل             
السبل الكفيلة مبكافحة العنف والعنصرية يف املدرسة       للمدرسني أيضاً حلقات دراسية خاصة تتناول مواضيع مثل         

فإهنـا  تدرك حكومة ليختنشتاين أيضاً أمهية الدورات التدريبية املالئمة اخلاصة مبوظفي الدولة،      إذ  و. بأكثر فعالية 
  .يف خمتلف الوحدات اإلداريةتنظم حلقات تدريب 

 العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،        بالذكرى السنوية الستني   ٢٠٠٨وحتتفل ليختنشتاين يف عام       - ٥٥
كالتالميذ والـشباب  (وذلك بتنظيم أنشطة متعددة موجهة أساساً للجمهور عامة، وتستهدف أيضاً فئات حمددة             

 كـانون   ٩ويف اختتام االحتفال هبذه الذكرى السنوية، من املقـرر أن يقـام يف              ). واملدرسني وموظفي الدولة  
  .  كبري حلقوق اإلنسان مهرجان٢٠٠٨ديسمرب /األول

   البحوث األساسية والبيانات اإلحصائية–باء 

خلصت هيئات معاهدات عديدة يف سياق آليات اإلبالغ عن حالة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة                 - ٥٦
هد ، ُعهد إىل مع   ٢٠٠٤ويف عام   . إىل أن البيانات املتاحة خبصوص محاية حقوق اإلنسان وعدم التمييز غري كافية           

يف البيانات املتعلقة بالتمييز القائم على أساس األصل القـومي والعـرق          النقص احلاصل    ليختنشتاين مبهمة حتديد  
إدماج "، أُسندت مهام جديدة تتمثل يف إجراء حبوث أساسية يف جماالت            ٢٠٠٧ويف عام   . والدين والثقافة واللغة  

". املثليون جنسياً والتمييـز يف ليختنـشتاين      "و" عاقةاحلالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإل    "و" السكان األجانب 
وساعدت هذه الدراسات على حتديد مواطن الضعف يف حالة البيانات، وقُدمت توصيات لتوسيع نطاق اجلمـع                
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املنهجي واملنتظم للبيانات، وتوحيد جمموعات البيانات والسجالت القائمة، وتصنيف البيانات، وإجراء حبـوث             
 املتعلقة باملرتبات واليت صدرت ةفاإلحصاءات اجلديد. د ُشرع فعالً يف إدخال حتسينات عديدةوق. ساسية إضافيةأ

 تنقل صورة واضحة عن هيكل املرتبات اليت يتقاضاها املوظفون يف ليختنشتاين، وتتيح ٢٠٠٨للمرة األوىل يف عام 
لـذلك،  . ت إضافية يف جماالت عـدة ومع ذلك، جيب اختاذ إجراءا. إمكانية مقارنة البيانات على الصعيد الدويل   

ويفيد الدليل  . عهدت احلكومة إىل فريق مكلف بتنفيذ املشاريع مبهمة اختاذ تدابري ملموسة لتحسني حالة البيانات             
األورويب بشأن البيانات املتعلقة باملساواة أن هذا الفريق شرع يف وضع استراتيجية هتدف إىل إجراء جتميع منهجي 

  .اجملاالت املشمولة بإجراءات املساواةللبيانات يف مجيع 

   تكافؤ الفرص وعدم التمييز–جيم 

وبينما أُجنز تقـدم  .  يف جمال حتقيق املساواة بني النساء والرجال متواصالًاً السنوات األخرية تقدم شهدت  - ٥٧
 حيث حتقيق املساواة    منواسع النطاق يف جمال حتقيق املساواة من الناحية القانونية، فإن الصعوبات ال تزال قائمة               

أغسطس /ومثلما تبينه التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف آب            . من الناحية الفعلية  التامة  
ساس جمايل العمالـة    ، فإن الصعوبات اليت تواجه ليختنشتاين يف حتقيق املساواة بني املرأة والرجل هتم باأل             ٢٠٠٧

  .  القيادةمناصبسياسية وومتثيل املرأة يف الوظائف ال

 خالل السنوات السبعني األخـرية، زاد        أضعاف تقريباً  ةوينما تضاعف جمموع عدد العاملني مبعدل أربع        - ٥٨
 يف املائة، ويف ٢٥ففي الثالثينات، كانت نسبة النساء يف القوة العاملة        . عدد النساء العامالت مبعدل سبعة أضاف     

غري أن التقدم احملرز يف جمال .  املائة من القوة العاملة املقيمة يف ليختنشتاين يف٤٢ املرأة متثل أصبحت، ٢٠٠٦عام 
توظيف النساء مل تصطحبه خطوات كافية لتحقيق تكافؤ الفرص يف الوصول إىل الوظائف العليا، وإن كانت املرأة 

ومـع  .  مناصب القيادة   إىل حد ما بالرجل فيما يتعلق بتمثيلها يف        لحاققد متكنت خالل السنوات األخرية من ال      
ويتوقـع  . زيادة نسبة النساء يف مرحلة التعليم العايل، يتوقع أن يتواصل ارتفاع نسبة متثيل املرأة يف هذه املناصب                

 يف املائة ٢٠وبنسبة . أيضاً أن يتواصل هذا االرتفاع يف امليدان السياسي، حيث ال تزال نسبة متثيل املرأة منخفضة          
وتبلغ .  يف املائة يف الربملان، حتتل ليختنشتاين مكانة متوسطة مقارنة بالدول األخرى           ٢٤ومن النساء يف احلكومة     

وبـالنظر إىل   .  يف املائـة   ٢٧) ٢٠١١- ٢٠٠٧(نسبة متثيل املرأة يف البلديات بالنسبة إىل مدة الوالية اجلاريـة            
إىل زيادة نسبة متثيل املرأة يف اجملال ، تقرر اختاذ إجراءات عديدة هتدف ٢٠٠٩االنتخابات التشريعية املقررة يف عام 

  .وال تزال جهود التوعية العامة تؤدي دوراً هاماً يف تغيري املواقف التقليدية ووضع حد لتنميط األدوار. السياسي

 اإلحصاءات األوىل املتعلقة باملرتبات يف ليختنشتاين، وبينت هـذه          ٢٠٠٨مارس  /صدرت يف آذار  وقد    - ٥٩
ويعزى جانب من .  يف املائة يف املتوسط٢٠ يقل عن دخل الرجل بنسبة ٢٠٠٥رأة يف عام اإلحصاءات أن دخل امل

ومنذ بـدء   .  ومتطلبات الوظائف املعنية   ، والقطاع ، ومستوى التعليم  ،هذه الفوارق إىل عوامل موضوعية كالعمر     
 بني املرأة والرجل فيما ، الذي ينص صراحة على مبدأ عدم التمييز١٩٩٩نفاذ قانون املساواة بني اجلنسني يف عام    

 اجلمهور العام، والقطاع اخلاص، وموظفي املوارد البشرية يف املؤسسات لتوعيةيتعلق باألجور، ُبذلت جهود عدة     
وينطبق مبدأ ". األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة"التجارية باألحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة مببدأ 

يف ) اجلنسي(لعمل، وفرص التدريب والتعليم املستمر، والترقيات واإلقاالت، والتحرش         عدم التمييز على شروط ا    
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حيث ميكن مثالً مقاضاة    . وينظم قانون املساواة بني اجلنسني أيضاً الشكاوى القانونية وسبل التظلم         . مكان العمل 
  .حلصول على تعويض مناسبأصحاب العمل ممن يعجزون عن القضاء على التمييز القائم يف مكان العمل من أجل ا

يق بني فوقد شرعت احلكومة خالل السنوات األخرية يف تنفيذ مشاريع إضافية هتدف إىل تعزيز فرص التو         - ٦٠
فقد ُعني جملس لألسرة أسندت إليه مهمة رصد ما يستجد من تطورات يف جمال سياسة األسرة يف . سرة والعملاأل

وإضافة إىل ذلك، تقضي    .  مشروع قانون يتعلق مبنح عالوات األسرة      املدى البعيد، كما عمم ألغراض االستشارة     
التعديالت اليت أدخلت على قانون الضرائب باخلصم من الضريبة بالنسبة إىل األسر اليت ترعى أطفاالً وبزيادة احلد 

لرامية إىل تعزيـز    وتتعلق التدابري اإلضافية ا   . األقصى للمبلغ املخصوم بالنسبة إىل األسر اليت تتحمل نفقات تعليم         
فرص التوفيق بني األسرة والعمل بتوسيع نطاق املرافق النهارية خارج املدرسة وخارج البيت، ومرافق الرعايـة                

وعمومـاً  . النهارية، ودور احلضانة النهارية، وإنشاء مدارس عامة ميتد فيها اليوم املدرسي لكامل ساعات النهار             
  .٢٠٠٠لرعاية النهارية بأكثر من ثالثة أضعاف منذ عام تضاعف عدد األماكن املتاحة يف مراكز ا

مع بدء نفاذ قانون تكـافؤ الفـرص        : شخاص ذوي اإلعاقة  تنفيذ مبدأ املساواة وعدم التمييز لصاحل األ        - ٦١
 متزنة حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ة، توفرت يف ليختنشتاين منظومة قانوني٢٠٠٧للمعوقني يف بداية عام 

ويعد حتقيق املساواة بني املعوقني وغري املعوقني من بـني          .  الوقت نفسه على احترام مبدأ التناسب      مع احلرص يف  
واهلدف من ذلك هو ضمان املشاركة املتساوية يف احلياة . ليختنشتاينيف الشواغل األساسية يف السياسة االجتماعية 

يختنشتاين حالياً يف إدخال ما يلزم من تعديالت وتفكر ل. واجملتمع ومتكني املعوقني من اتباع أسلوب حياة مستقل    
  .لتوقيع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق عليها يف أقرب وقت ممكن

تؤكد جتربة ليختنشتاين، كدولة صـغرية ذات طـابع   : املساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بامليول اجلنسية       - ٦٢
 خلصت إليها دراسات أجنبية عدة مفادها أن املثليني جنسياً والسحاقيات عـادة مـا               ريفي، االستنتاجات اليت  

للمرة األوىل دراسة تناولـت     جنزت  ، أُ ٢٠٠٧ويف عام   . يتركون مناطقهم األصلية ويستوطنون يف املدن الكربى      
طار هذه الدراسـة  موضوع املمارسة اجلنسية بني أفراد اجلنس الواحد يف صفوف السكان املقيمني، وأُجريت يف إ  

وعموماً، ال يزال املثليون جنسياً يواجهون العديد من املشاكل املألوفة، رغم . مقابالت مع أفراد من املثليني جنسياً
وكخطوة إضافية هتدف إىل تكريس حق املثليني جنسياً يف املـساواة، عهـد           . التحسن الذي شهدته احلالة العامة    
، مبهمة صياغة قانون ينظم حاالت الشراكة املسجلة بـني  ٢٠٠٧ خريف عام    برملان ليختنشتاين إىل احلكومة، يف    

  .قانونينظمها الأزواج من نفس اجلنس، ويضمن القضاء على التمييز القانوين ويتيح إمكانية إقامة عالقات 

   إدماج األجانب- دال 

لقة باملواطنني السويـسريني    خيضع الوضع القانوين للسكان األجانب يف ليختنشتاين التفاقية فادوس املتع           - ٦٣
وال تنطبق أحكام هاتني املعاهدتني الدوليتني علـى        . واتفاق املنظمة االقتصادية األوروبية اخلاص مبواطين املنطقة      

وحىت وقت ليس بالبعيد كان الوضع القانوين هلؤالء األشخاص خيضع للقانون . األشخاص القادمني من بلدان ثالثة
وُيعزى ذلك إىل كون ليختنشتاين وسويسرا تربط بينهما . لق بإقامة األجانب واستيطاهنماالحتادي السويسري املتع
وإثر قرار سويسرا إبطال القانون االحتادي املتعلق بإقامة األجانب واستيطاهنم،          . ١٩٢٣معاهدة مجركية منذ عام     

من غري املواطنني السويسريني اختذت ليختنشتاين ما يلزم من إجراءات لوضع قانون خاص هبا ينطبق على األجانب 
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وينظِّم مشروع القانون دخول األجانب إىل إقليم ليختنشتاين واخلـروج  . أو مواطين املنطقة االقتصادية األوروبية 
مشروع ومن العناصر اهلامة اليت يتضمنها .  مشل األسرة، وإهناء مدة اإلقامةمعمنه، واإلقامة فيه، واملسائل املتعلقة جب

زام واضح باتباع سياسة إدماج تقوم على أساس مراعاة رغبة األجانب يف االندماج وانفتاح الـسكان                القانون، الت 
ويتمثل العنصر اجلوهري ملشروع القانون املقتَرح يف وضع اتفاق اندماج بني الدولة واألجانب يستتبع تقدمي               . احملليني

 نظر  ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . فتهم باللغة األملانية  الدعم املايل إىل األجانب للمشاركة يف دروس اللغة وإثبات معر         
  . يف قراءة أوىلانونالربملان يف مشروع الق

وجيري يف الوقت الراهن تنقيح القانون املتعلق باكتساب جنسية ليختنشتاين وفقداهنا الذي يـستند إىل                 - ٦٤
ويف . بة الكتساب جنسية ليختنشتاين   وينظِّم مشروع القانون الشروط األساسية القانونية املطلو      . قانون األجانب 

إطار اإلجراءات املبّسطة، ميكن احلصول على جنسية ليختنشتاين بعد قضاء مدة مخس سنوات يف إقليم ليختنشتاين 
بالنسبة إىل األشخاص عدميي اجلنسية، وعشر سنوات بالنسبة إىل األشخاص املتزوجني من مواطنني من ليختنشتاين 

ويف ( وثالثني سنة بالنسبة إىل املقيمني يف ليختنشتاين لفترة طويلة ،) السنة الواحدة سنتنيويف هذه احلالة ُتحسب(
ويف إطـار   ). من العمـر سـنتني     ٢٠ لاهذه احلالة ُتحسب كل سنة قضاها األجنيب يف ليختنشتاين قبل بلوغه            

األجنيب قد قضى عشر سنوات     اإلجراءات العادية اليت ختضع القتراع على مستوى البلدية املعنية، جيب أن يكون             
اإلملام باللغة  ويتمثل أهم تعديل أُدِخل على القانون املقرَّر يف إدراج شرط إثبات            . على األقل يف إقليم ليختنشتاين    

يونيـه  /ويف حزيـران  . خصائص البلد من جانب األشخاص الذين يطلبون احلصول على اجلنسية         األملانية ومعرفة   
  .نون اجلديد يف قراءة أوىل، نظر الربملان يف القا٢٠٠٨

، اعتمدت احلكومة ورقة حّددت فيها موقفها بشأن سياسة اإلدمـاج تـضّمنت مبـدأ               ٢٠٠٧ويف عام     - ٦٥
يف تشجيع التعايش السلمي بـني مجيـع األشـخاص املقـيمني يف             ذلك  ويتمثل اهلدف من    ". التشجيع واإلحلاح "

ة أيضاً النتائج اليت متّخضت عنها دورتان للمناقشة بشأن         وتضّمنت هذه الورق  . ليختنشتاين على أساس قَيم مشتركة    
، أجرامها رئيس الوزراء مع ممثلني عن رابطـات  "الوضع الراهن والتدابري واآلفاق  : اإلدماج يف ليختنشتاين  "موضوع  

ية، وتبسيط اجلنسية املزدوجة، وإتاحة دروس اللغة األملان: ومشلت املناقشات املواضيع التالية. ٢٠٠٤األجانب يف عام 
مشل األسرة، وإنشاء مركز للمعلومات، وحقوق التصويت     مجع  إجراءات احلصول على اجلنسية، والقواعد اليت تنظِّم        

وعّينت احلكومة يف نفس السنة فريقاً عامالً كُلِّف بتعزيز إجراءات إدماج املسلمني إلضـفاء              . على املستوى البلدي  
عات املسلمة والسكان املسيحيني، مبا يهيئ مناخـاً مناسـباً للتـسامح            طابع مؤسسي على احلوار بني أفراد اجلما      

والفريق العامل ُمنكبٌّ يف الوقت الراهن على مناقشة مسائل كالدعم احلكـومي املقـدَّم إىل               . واالحترام املتباَدلني 
ت املـسلمة يف  اجلماعات املسلمة، وأماكن العبادة واملقابر اخلاصة باملسلمني، وإنشاء منظمة جامعـة للجماعـا      

وجيوز إلمام أن يعمل على أسـاس       . ليختنشتاين، وغري ذلك من املواضيع اليت هتم السكان املسلمني بوجه خاص          
يف ليختنشتاين، يف حني ميكن أن حيصل إمام آخر على تصريح إقامة لفترة وجيزة خـالل شـهر                  الكامل  التفرُّغ  
ومببادرة من الفريق العامل، أُتيح . ٢٠٠٦مرة األوىل يف عام وتلقّت اجلماعة املسلمة مسامهة من الدولة لل. رمضان

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨تعليم ديين باللغة األملانية لألطفال املسلمني املسّجلني يف املدارس االبتدائية خالل السنة املدرسية 

 وذلك  ، ُتستخدم اللغة األملانية الفصحى كلغة للتعليم يف رياض األطفال بليختنشتاين،          ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٦٦
وقررت احلكومة إدراج اللغة األملانية     . ألطفال الناطقني بلغات أجنبية   ل تيسري تعلُّم اللغة املكتوبة واالندماج       هبدف
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وجيدر باإلشارة إىل أن اللغة العامية . ٢٠٠٩الفصحى كلغة رمسية للتعليم يف شىت مراحل الدراسة اعتباراً من عام          
ويف إطار التعليم اإللزامي، جيوز لألطفال الناطقني بلغات أجنبيـة       . للتعليمكلغة  ) عادةً(هي اليت كانت ُتستخَدم     

وتتسم هياكل الرعاية خارج البيت واملدارس النهارية، اليت . االستفادة من خمتلف الربامج املتعلقة بتعزيز تعليم اللغة
 وكذلك موائـد    ،م املرتلية التعلُّم واإلشراف على واجباهت   علق مبساعدة األطفال على     تتيح بوجه خاص خدمات تت    

. ألطفال الناطقني بلغات أجنبية واآلباء العاملنيإىل االغداء واألنشطة املضطلَع هبا بعد الظهر، بأمهية خاصة بالنسبة 
ويقدِّم مركز اإلرشاد املهين أيضاً برناجماً توجيهياً يهدف إىل دعم الشباب الراغبني يف املشاركة يف دورات للتلمذة 

  . وهي دورات حتظى بإقبال واسع من جانب الشباب األجانب بوجه خاصالصناعية،

ـ وِصَغر حجم البلد، تؤدي مسألة      )  يف املائة  ٣٤(ونظراً الرتفاع نسبة األجانب يف جمموع السكان          - ٦٧  عمج
ة اليت   مشل األسرة أساساً لاللتزامات الدولي     مجعوخيضع  . مشل األسرة دوراً هاماً يف سياسة اهلجرة يف ليختنشتاين        

وبالتايل . عقدهتا ليختنشتاين يف إطار عملية اندماجها يف االحتاد األورويب والقائمة على أساس مبدأ املعاملة باملثل              
حيق للمواطنني السويسريني ومواطين بلدان املنطقة االقتصادية األوروبية احلاصلني على تصريح إقامة مجـع مشـل         

 استقداموجيوز للطالب القادمني من هذه البلدان أيضاً . ٍف ومسكن الئقاألسرة فوراً، ما داموا يتمتعون بدخل كا
وال جيوز ملواطين بلدان أخرى مجع مشل أُسرهم إال إذا كانوا مقـيمني يف              . ُمعاليهم من األطفال إىل ليختنشتاين    

ّرة غري حمددة ليختنشتاين مبوجب تصريح قانوين منذ ما ال يقل عن أربع سنوات وشريطة أن يكون لديهم وظيفة قا
وال حيق للمقيمني ملدة قصرية والطالب القادمني من هـذه          . زمنياً تؤمِّن هلم ولذويهم مورد رزق يف ليختنشتاين       

اندماج مجيع أفراد األسرة، يقضي قانون األجانب اجلديد بأن يكتسب أفراد           لتشجيع  و. البلدان مجع مشل أُسرهم   
  .ثالثة حداً أدىن من املهارات يف اللغة األملانية يف بلدهم األصلياألسرة القادمون إىل ليختنشتاين من بلدان 

.  على قدم املساواةهاتتاح استحقاقات نظام الرعاية الصحية يف ليختنشتاين جلميع األشخاص املقيمني فيو  - ٦٨
 ال يـزال    وفيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة لألجانب، جيدر باإلشارة إىل أن قطاع الصحة العامة يف ليختنشتاين             

، أجرى الفريق العامل املعين ٢٠٠٥ويف عام . يفتقر إىل املعلومات الالزمة لتحديد هذه االحتياجات واالستجابة هلا
مبكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكُره األجانب تقييماً لالحتياجات من تدابري اإلدماج املوّجهـة للمرضـى                

ني احلالة العامة فيما يتعلق بإعالم املرضى األجانب وتزويدهم مبا يلزم وقد اتُِّخذت تدابري هتدف إىل حتس. األجانب
  .من دعم لغوي وثقايف

شهدت ليختنشتاين خالل السنوات األخرية، شأهنا شأن بلدان أخرى، اخنفاضاً مطّرداً يف عدد ملتمسي              و  - ٦٩
وال يوجـد يف    . شخصاً ٣٢ اللجوء يف ليختنشتاين     من ملتمسي ، كان عدد األشخاص     ٢٠٠٧في عام   ف. اللجوء

. ليختنشتاين مطار أو ميناء حبري، وبالتايل ال ميكن الوصول إىل البلد إال عن طريق الرب، أي عرب سويسرا أو النمسا
وُيعزى االخنفاض النسيب يف عدد الالجئني املعتَرف هبم إىل هذا الواقع اخلاص بليختنـشتاين وإىل كـون معظـم         

ومع ذلك، فمنذ .  أو شخصية وال تستند إىل اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئنيالطلبات تقدَّم ألسباب اقتصادية
 شخصاً من احلصول على تصريح إقامة ألسباب ١٥٠، متكّن ما يربو على ١٩٩٨بدء نفاذ قانون الالجئني يف عام 

ارتباط مع البلـدان     اتفاق   أبرمتونظراً إىل أن ليختنشتاين قد      . إنسانية بعد استكماهلم إجراءات التماس اللجوء     
دبلن، فإهنا ستطبق املعايري واإلجراءات املنصوص عليها يف الئحة دبلن الثانية لتحديـد  /املوقِّعة على اتفاقية شينغن   

  . الدولة العضو املسؤولة عن استعراض طلب اللجوء
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  العنصرية ومعاداة السامية وكُره األجانب- هاء 

، على االتفاقية الدولية للقضاء ٢٠٠٠صّدقت ليختنشتاين، يف عام : ةالتشريعات املتعلقة مبكافحة العنصري  - ٧٠
 ٥ومع التعديالت اليت أُدِخلت على أحكام الفقرة . على مجيع أشكال التمييز العنصري دون إبداء حتفظات بشأهنا 

 عـن متييـز   ّماألفعال اليت تـن  من القانون اجلنائي، ُوِضعت األسس القانونية ملقاضاة        ٢٨٣ واملادة   ٣٣من املادة   
ومنذ بدء نفاذ األحكام اجلنائية املتعلقة مبكافحة العنصرية، ُسجِّلت يف          .  من االتفاقية  ١عنصري كما ُتعرِّفه املادة     

وتبعاً لعريضة قدمها شاب إىل الربملان يطلب فيها ضمان مقاضاة شـديدة لألشـخاص              . ليختنشتاين حالتا إدانة  
 النظر يف وضع تفسري صارم لألحكام اجلنائية املتعلقة مبكافحة العنصرية، بدأفة، املنتمني إىل احلركات اليمينية املتطر

وميكـن  . وحيظر القانون العضوية يف اجلماعات العنـصرية      . وال سيما فيما خيص ارتداء وعرض الرموز العنصرية       
ومع . لى تعويضاتلضحايا االعتداءات العنصرية مالحقة مرتكيب هذه االعتداءات أمام القضاء من أجل احلصول ع

، اتُِّخذت خطوات إضافية لتعزيز محاية الضحايا، ال سيما ٢٠٠٨أبريل /بدء نفاذ قانون مساعدة الضحايا يف نيسان
وينص . وتقدَّم التعويضات أيضاً يف حالة األضرار املعنوية غري احملسوسة        . فيما يتعلق بتقدمي الدعم النفسي واملادي     

ن املدين على تقدمي املساعدة القانونية لتغطية تكاليف اإلجراءات القضائية، وهي           كل من القانون اجلنائي والقانو    
  .مساعدة حيظى هبا األجانب أيضاً

، فريقاً عامالً مشتركاً    ٢٠٠٢يونيه  /أنشأت احلكومة، يف حزيران   : خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية      - ٧١
وتقوم خطة العمل هذه على أسـاس       . ية ملناهضة العنصرية  بني املكاتب ُعهِد إليه مبهمة تنفيذ خطة العمل اخلمس        

برنامج عمل ديربان، كما تستند بوجه خاص إىل توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري خبصوص التقريـر                 
الوطين األول لليختنشتاين وتوصيات املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب الواردة يف التقرير الثاين بشأن 

التوعية، وتعزيز إدماج السكان األجانب، وحتـسني     : وُتركِّز خطة العمل الوطنية على أربعة جماالت      . تنشتاينليخ
 ُعهِد إىل الفريق العامل أيضاً مبهمة تنسيق التدابري املعتَمدة من احلكومة            ٢٠٠٥ويف عام   . حالة البيانات، والتوثيق  

، إىل مكتب تكافؤ الفرص ٢٠٠٧والية، اليت بدأ تنفيذها يف عام مث ُنِقلت هذه ال  . يف جمال مناهضة معاداة السامية    
  .لضمان مواصلة االضطالع بأنشطة حمدَّدة يف جمال مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكُره األجانب

، جلنة للحماية من العنف تعمل حتت       ٢٠٠٣يوليه  /أنشأت احلكومة، يف متوز   : مكافحة احلركات اليمينية املتطرفة     -٧٢
طة الوطنية وتتمثل إحدى مسؤولياهتا يف رصد وتوثيق أعمال العنف اليت ترتكبها احلركات اليمينية املتطرفة يف شرراف الإش

، كُلِّفـت  ٢٠٠٧ويف عـام  . ليختنشتاين وتوجيه نظر احلكومة إىل التطورات اخلطرية اليت ميكن أن ُتستجدَّ يف هذا اجملال        
 خلفية ظاهرة التطرف اليميين يف ليختنشتاين وأن تضع، باالسـتناد إىل نتـائج              اولتتناللجنة بأن ُتنجِز دراسة اجتماعية      

الدراسة، استراتيجية وإطاراً حمدداً الختاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من انتشار أنشطة احلركات اليمينيـة املتطرفـة يف                   
لى التمييز العنصري يف توصياهتا بـشأن       وقد أوصت بإجراء هذه الدراسة جلنة القضاء ع       . صفوف الشباب يف ليختنشتاين   

  .٢٠٠٩وُيتوقَّع نشر نتائج الدراسة يف عام . التقريرين الوطنيني الثاين والثالث لليختنشتاين

، جلنة مستقلة تتألف من مـؤرخني لبحـث دور          ٢٠٠١مايو  /عّينت احلكومة، يف أيار   : معاداة السامية   - ٧٣
، تقريرهـا   ٢٠٠٥د أربع سنوات من العمل، قدمت اللجنة، يف عـام           وبع. ليختنشتاين يف احلرب العاملية الثانية    

لـضحايا احملرقـة،   سنوي تشمل تنظيم يوم تذكاري (النهائي الذي ضّمنته توصيات وجمموعة شاملة من التدابري     
  .، وهي تدابري ُشرِع يف تنفيذها فعالً)، ومتويل مشاريعوإعداد كتاب مدرسي
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   االلتزامات الطوعية- خامساً 

. إن ليختنشتاين مسؤولة، مع كافة الدول األخرى، عن تعزيز السلم واألمن يف عامل يطيب فيه العيش للجميع                  - ٧٤
بسبب ويقوم التزام ليختنشتاين يف جمال التعاون اإلنساين الدويل والتنمية على أساس مبدأ التضامن مع السكان احملرومني 

ويشمل إطـار التعـاون     .  محاية واحترام مصاحل هؤالء السكان      أوضاعهم املعيشية ونوعية حياهتم، ويهدف إىل      تدهور
اإلنساين الدويل والتنمية جمموعة السياسات املتَّبعة يف ليختنشتاين يف جمايل التعاون اإلنساين والتنمية، ويرد هذا اإلطار يف 

، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩فاذه يف   وقد حلّ هذا القانون، الذي بدأ ن      . القانون املتعلق بالتعاون اإلنساين الدويل والتنمية     
  .١٩٨٤يف حاالت الكوارث الصادر يف عام املساعدة والتنمية حمل القانون السابق املتعلق بتعزيز 

 مليون فرنك سويسري للتعاون اإلنـساين الـدويل         ٢٥,٥، خّصص الربملان ما جمموعه      ٢٠٠٨ويف عام     - ٧٥
 يف املائة من ناجتها     ٠,٦ن يف املساعدة اإلمنائية الرمسية نسبة       وبذلك، ُيفترض أن تبلغ مسامهة ليختنشتاي     . والتنمية

 يف املائة يف أسرع     ٠,٧وقد أعرب كل من احلكومة والربملان تكراراً عن رغبتهما يف بلوغ نسبة             . الوطين اإلمجايل 
نشتاين هذا اهلدف يف وبالنظر إىل النمو املتوقَّع يف الناتج الوطين اإلمجايل، من املفترض أن ُتحقِّق ليخت       . وقت ممكن 

وُيستخَدم حنو ثلثي املوارد لتمويل مشاريع إمنائية ثنائية يف بلدان خمتارة حمدَّدة، ينتمي معظمهـا إىل    . ٢٠٠٩عام  
وُتستخَدم املوارد املتبقية للمسامهة يف مشاريع إمنائية متعددة األطراف، وتنفيذ تـدابري تتعلـق              . أقل البلدان منواً  

ويقوم التعاون يف كافة    . هلجرة، إىل جانب تقدمي املعونة للتصدي للكوارث وألغراض التعمري        مبساعدة الالجئني وا  
  .اجملاالت على أساس مبادئ االستدامة والشراكة وتعزيز املسؤولية الذاتية

تعليقات املنظمات غري احلكومية على التقرير الـوطين          - سادساً
 امللليختنشتاين املقدم ألغراض االستعراض الدوري الش
  من قبل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

للجمهور ، جلسة إعالمية واستشارية     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٨استضافت وزارة الشؤون اخلارجية، يف        - ٧٦
وحظيت هذه اجللسة، بوصفها فرصة لتبادل اآلراء، بترحاب حار، .  منظمات غري حكومية١٠، حضرها حنو العام

ون احلاضـر واعتـرب  . وقد أُدرجت اقتراحات عدة يف التقرير احلكومي احلايل   . ر بناء وفسحت اجملال إلجراء حوا   
عموماً أن عملية تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يف ليختنشتاين من الناحية القانونية، هي عملية متعمقة                

خذة طعناً يف القرارات الرمسية واعترب املشاركون يف االجتماع أيضاً أن إجراءات االستئناف املت. وتسري خبطى حثيثة
، فإن  ثناءوفيما حظي التعاون مع بعض السلطات بال      . تتسم بالسالسة، وأن اإلجراءات القانونية حتظى باالحترام      

 القليل عن السبل    سوىج أن بعض األفراد املعنيني ال يعلمون        نِتواسُت. التعاون مع سلطات أخرى كان حمل انتقاد      
  :وترد فيما يلي التعليقات املقدمة بشأن املواضيع اليت يناقشها هذا التقرير. ن حقوقهماليت متكنهم من الدفاع ع

أشارت منظمات غري حكومية إىل أن قانون اإلرث        : احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية       )أ(  
احلقـوق املـشتركة    فبخالف بلدان أخرى، ال تنص القوانني يف ليختنشتاين على تسوية           . القائم غري مؤات للمرأة   

وبدالً من ذلك، ُيضم    . إثر وفاة أحد الزوجني   ) ٥٠/٥٠القسمة بالتساوي على أساس     (املكتسبة خالل فترة الزواج     
جمموع األرصدة التابعة للزوج املتوىف إىل تركته، حبيث ال حيصل الزوج املتبقي على قيد احلياة، يف حـال وجـود                    

ونظراً الستمرار التوزيع التقليدي لألدوار بني      ). احلصة اإللزامية (دس  أطفال، سوى على ثلث األرصدة أو حىت الس       
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يل وتنشئة األطفال، وما يترتب على ذلك من ضرر فيما الزوجني، الذي ُيسند إىل الزوجة مسؤولية القيام بالعمل املرت
 ١٩٩١ملان قد تلقى يف عام وكان الرب. ةمارسيتعلق جبمع األصول واألموال، فإن املرأة هي املتضرر األكرب من هذه امل

  ، قُدم إىل احلكومة التماس آخر للغرض نفسه؛٢٠٠٧ويف عام . عريضة يف هذا الصدد مل حتظ بالقبول

أشارت منظمات غري حكومية إىل أن معاهدات ثنائية ومتعددة         : عدم التمييز وإدماج األجانب     )ب(  
فالشروط األساسية اليت تنظم منح تصاريح      .  من األجانب  لفئات خمتلفة األطراف تثري مسألة املعاملة غري املتساوية       

اإلقامة املؤقتة والدائمة ألشخاص من سويسرا ومن املنطقة االقتصادية األوروبية أقل صرامة من تلك اليت تنطبـق                 
واشتراط اكتساب مهارات يف اللغة . وتنطبق نفس املالحظة على إجراء مجع مشل األسرة   . على مواطين بلدان ثالثة   

ألملانية بالبلد األصلي، كشرط أساسي مسبق جلمع مشل األسرة، كما هو مقترح يف مشروع قـانون األجانـب                  ا
كما أن هذا الشرط يشكل انتهاكاً للحـق يف اخلـصوصية           . اجلديد، من شأنه أن يصعب اهلجرة إىل ليختنشتاين       

املتعلقة بإدماج األجانب، املنوطـة     ويقضي مشروع قانون األجانب بنقل املسؤوليات       . واحلياة الزوجية واألسرية  
واعتربت منظمات غري حكومية أن . اهلجرة وجوازات السفرشؤون حالياً بعهدة مكتب تكافؤ الفرص، إىل مكتب 

ومن بني االنتقادات العامة األخرى الـيت       . هذا اإلجراء يشكل حتوالً يف النظرة من شأنه أن ميس حبقوق األجانب           
 أن مكتب تكافؤ الفرص ال حيظى بدعم سياسي كامل، ويفقتر إىل ما يلزم مـن                ،وجهتها منظمات غري حكومية   

وفيما يتعلق بالالجئني، أعربت منظمات غري حكومية عن رغبتها يف إضفاء           . صالحيات وموظفني للقيام بواليته   
اصها بإختـاذ  مزيد من املرونة على تفسري قانون الالجئني، ويف أن تبدي ليختنشتاين إرادة أكرب على تأكيد اختص       

  القرارات املتعلقة بالالجئني وأن تقبل عدداً من الالجئني يف إطار نظام احلصص؛

 املشهد اإلعالمي يف ليختنشتاين خيضع بدرجة كبرية هليمنة األحزاب          نأشري إىل ا  : حرية التعبري   )ج(  
  ألحزاب؛ه اهلذوهذا من شأنه أن حيد من قدرة وسائط اإلعالم على العمل كثقل موازن . السياسية

أشارت منظمات غري حكومية إىل أن بعض اجلماعات الدينية، وال سيما           : حرية الضمري والدين    )د(  
  اجلماعات الدينية املسلمة، تواجه صعوبات يف احلصول على عدد كاف من أماكن العبادة؛

خل أشارت منظمات غري حكومية إىل أن العمال مـن ذوي الـد           : احلق يف الضمان االجتماعي     )ه(  
ن االشتراكات اليت تـدفع إىل صـناديق        حيث إ املنخفض ال يتمتعون متتعاً كامالً حبقهم يف الضمان االجتماعي،          

  .الدخل يفوق حداً أدىن معيناًكان ال تكون إلزامية إال إذا ) خطط املعاشات التقاعدية(التقاعد 

  احلواشي
1 The European Economic Area (EEA) includes the 27 Member States of the European Union as well as the 

three EFTA States Iceland, Liechtenstein, and Norway. 

2 ECHR, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 
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Annex 

LIST OF REPRESENTATIVES OF LIECHTENSTEIN NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS INVITED TO THE CONSULTATION MEETING 

Amnesty International (Liechtenstein) 

Association for an Open Church 

Association for Intercultural Education ViB 

Association for Stronger Direct Democratic Rights 

Association of Women with a Good Constitution  

Bureau for Sexual Matters and HIV Prevention 

Business and Professional Women Club Rhine Valley BPW 

Caritas 

Colorida 

Conference of Foreigners’ Associations 

Daycare Center Association 

Disability Self-Help Group 

Evangelic Church of Liechtenstein 

FLay Liechtenstein 

INFRA, Information and Contact Office for Women 

Justicia et Pax 

Liechtenstein Association of People with Disabilities LBV 

Liechtenstein Chamber of Commerce and Industry LIHK 

Liechtenstein Chamber of Trade and Commerce 

Liechtenstein Development Service LED 

Liechtenstein Employees Association LANV 

Liechtenstein Institute  

Liechtenstein Red Cross LRK 

Liechtenstein Refugee Assistance 

Liechtenstein Women’s Home 

Parent-Child Forum  

Rapunzel Mothers’ Center 

Senior Citizens’ Association 

Soroptimist International Club Liechtenstein 

Soroptimist International Club Vaduz 

Therapeutic-Pedagogical Center HPZ 

Turkish Women’s Association 

ZONTA Club 
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