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  معلومات عامة    

ــرد      ــسائلال ــى امل ــرة عل ــارة يف الفق ــضايا  ١ املُث ــة الق ــن قائم  م
)CEDAW/C/LIE/Q/4(  
  التقرير مكتب الشؤون اخلارجية ومت إعدادها مبشاركة خمتلـف مكاتـب            هذا نسَّق  -١

وقدمت املنظمات غري احلكومية بعض البيانات اإلحصائية واملعلومات        . اإلدارة الوطنية العامة  
 دعا مكتب الشؤون اخلارجية املنظمات غـري        ،٢٠٠٩ويف عام   . املستخَدمة يف هذا التقرير   

احلكومية النشطة يف جمال حقوق اإلنسان يف ليختنشتاين حلضور اجتماع جرى خالله حوار             
توصيات هيئات حقوق اإلنسان الدولية وبشأن مسائل حقوق اإلنسان بـشكل           بشأن تنفيذ   

ومن املقرر مواصلة هذا  .  ُعقد االجتماع الثاين لذلك الغرض     ،٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . عام
وخالل كلٍ . على أساس منتظم، وعقد اجتماع كل سنة" احلوار مع املنظمات غري احلكومية"

 إحاطات إعالمية ومناقشات حول     جرتنظمات غري احلكومية    من احلوار األول والثاين مع امل     
رير مبوجـب   اموضوعات مشلت وضع ليختنشتاين يف جمال تقدمي التقارير ومضمون هذه التق          

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والفرص املتاحة للمنظمات غري احلكومية             
وتقريـر  . قل عـن اإلدارة الوطنيـة العامـة       للمسامهة يف عملية تقدمي التقارير بشكل مست      

غري أنه متاح على موقع ليختنـشتاين       . ليختنشتاين الدوري الرابع مل ُيقدم رمسياً إىل الربملان       
، وذلك بـاللغتني األملانيـة واإلنكليزيـة،        www.liechtenstein.li: الرمسي على العنوان التايل   

  .وبالتايل فإنه يف متناول العموم

   من قائمة القضايا٢ املُثارة يف الفقرة سائلاملالرد على     
ُعرضت توصيات اللجنة بشأن تقريري ليختنشتاين الثاين والثالـث علـى إمـارة               -٢

  .ليختنشتاين

  املركز القانون لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي     

   من قائمة القضايا٣الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
ن ألية أحكام صادرة عن حماكم تطبق بصورة مباشـرة أحكـام            ال وجود حىت اآل     -٣

وفيما يتعلق بالتدريب األساسي واملستمر يف ميدان حقوق اإلنسان، يشارك القضاة           . االتفاقية
. واملوظفون القضائيون وموظفو الشرطة بانتظام يف أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان           

 وحقوق اإلنسان حمط تركيز يف التـدريب يف         وباإلضافة إىل ذلك فإن موضوع األخالقيات     
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وعلى كل من ينوي العمل كمحامٍ يف ليختنشتاين أن يفي بشروط . أكادميية الشرطة ملدة سنة
 امتحـان  واجتيـاز مسبقة خمتلفة، مبا يف ذلك بشكل خاص إمتام الدراسات القانونية بنجاح            

ص حقوق اإلنسان، هي موضوع     واحلقوق اليت يضمنها الدستور، مبا فيها بشكل خا       . احملاماة
  . رئيسي يف امتحان احملاماة الكتايب والشفوي

   من قائمة القضايا٤الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
 املشاورات املتعلقة بتعديل قانون املساواة      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧لقد اكتملت يف      -٤

عاشات التقاعدية، وقـانون عقـود      بني اجلنسني، والقانون املُنظِّم لعالقات العمل، وقانون امل       
 EC/2006/54التأمني، وقـانون الوسـاطة لغـرض تنفيـذ تـوجيهي االحتـاد األورويب               

، وافقت احلكومة على التقرير والطلب ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦ويف . EC/2004/113و
 يف كـانون    ومن املنتظر أن تـتم القـراءة األوىل       . املقدم إىل الربملان فيما يتعلق بالتعديالت     

وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله مت يف األثناء توسيع نطاق           . ديسمرب من هذا العام   /األول
 املنفِّذ ملبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة         EC/2004/113التعديل ليشمل تنفيذ التوجيه     

ديل ثاٍن لقانون   وهبذه الطريقة سيتسىن تفادي تع    . يف الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريها     
وتنتظر تعديالت خبصوص عدة نقاط     . املساواة بني اجلنسني يف غضون فترة وجيزة من الزمن        

  :تشمل ما يلي
حظر التمييز أيضاً فيما    : اجلديد. توسيع نطاق حظر التمييز إىل أبعد من عامل العمل         •

يتصل باحلصول على السلع واخلدمات وتوفريها، وما يتصل بذلك من تعـديالت            
 ما يتعلق باالستحقاقات القانونية والتعويض والقواعد اإلجرائية؛في

بترخيص من الطرف املتضرر جيـب أن تكـون         : توسيع نطاق الشكاوى اجلماعية    •
الشكاوى اجلماعية املقدمة نيابة عن الطرف املتضرر مقبولة، أو جيب أن ُيمنح احلق             

رة، إمـا نيابـة عنـهم أو        يف املشاركة يف املرافعات اليت تباشرها األطراف املتضرِّ       
 ملساندهتم؛ وباإلضافة إىل ذلك سُيدرج حظر للتدابري االنتقامية يف التشريع؛

الـذي مل   (توسيع نطاق إمكانيات الدعم املايل مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني            •
وجيب أن ختدم الربامج بـشكل      ). يعد يركز على جمرد املساواة فيما يتصل بالعمل       

ساواة بني الرجل واملرأة وحتليله     النهوض بعملية تطبيق مبدأ امل    : يلخاص الغرض التا  
كما جيب أن يكون للمؤسسات اخلاصة احلق يف احلصول على . واالمتثال له ودعمه  

 دعم مايل قصد تشجيع تقدمي الشكاوى؛

جيب الـسماح للمكتـب مبـد       : توسيع نطاق مسؤوليات مكتب تساوي الفرص      •
 جيب أن ُيخطر املكتب     ،وباإلضافة إىل ذلك  . واهمالضحايا بالدعم يف مراحل شكا    
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األشخاص املتضررين فيما يتعلق بالتدابري املتخذة لتحقيق التساوي يف املعاملة وتبادل  
  .املعلومات مع اهليئات األوروبية

   من قائمة القضايا٥الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     

  صتقييم مكتب تساوي الفرص وجلنة تساوي الفر    
لقد توقف تقييم مكتب تساوي الفرص وجلنة تساوي الفرص حتسباً لإلصالح العام              -٥

  .للحكومة واإلدارة الوطنية العامة

  تعميم املنظور اجلنساين    
مل ُتبَعث أية مشاريع إضافية يف جمال تعميم املنظور اجلنساين منـذ تقـدمي التقريـر          -٦

رة إىل أن جائزة تساوي الفرص مل تعد منذ         غري أنه ال بد من اإلشا     . ٢٠٠٩الدوري يف عام    
ومع توسيع نطاق اجلائزة    . عدة أعوام ُتمنح على وجه احلصر يف ميدان املساواة بني اجلنسني          

االندماج، أُدخلت معايري إضافية    /لتشمل جماالت اإلعاقة، والتوجه اجلنسي، والسن، واهلجرة      
  .لهفيما يتصل بتعميم املنظور اجلنساين يف املشروع بأكم

   من قائمة القضايا٦الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     

  اآلليات املؤسسية    

  املنظمات/اجلمعيات    
علومات واالتـصال للمـرأة     حيق لكل من مجعية العاملني يف ليختنشتاين ومركز امل          -٧

 حكم بامسهما اخلاص حيثما يكون هناك متييـز         استصدار، مبوجب القانون الساري،     إمكانية
  ). عوى إيضاحيةد(

  مكتب التحكيم    
وإذا مل يتم التوصـل     . إن إجراء التحكيم إلزامي للمرافعات مبوجب القانون اخلاص         -٨

. إىل تسوية جيب رفع شكوى أمام احملكمة يف غضون ثالثة أشهر من إهناء اإلجراء التحكيمي              
  . واإلجراء التحكيمي جماين
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  مكتب تساوي الفرص    
 إىل السلطات واألشخاص من اخلواص بشأن       املشورةرص   مكتب تكافؤ الف   يسدي  -٩

لكن ال جيوز له أن يتقدم بشكاوى بنفسه مبوجب         . املسائل ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني     
  . ال بامسه الشخصي وال باسم الطرف املتضرر-القانون احلايل 

  عدد حاالت االستشارة/اإلحصاءات    
وباإلضافة إىل مكتب   . ملوفرة يف العامني املاضيني   تشمل اإلحصاءات التالية املشورة ا      -١٠

تكافؤ الفرص، يشمل ذلك أيضاً رابطة عاملي ليختنشتاين وكـذلك مكتـب املعلومـات              
يف (واالتصال للمرأة، ذلك أن مكتب تكافؤ الفرص ال يتمتع بإمكانية توفري املشورة القانونية              

 واالتصال للمرأة ورابطة عمـال       مكتب املعلومات  يتلقى كل من  إطار قانون تكافؤ الفرص،     
  ):ليختنشتاين دعماً مالياً لقاء ما يقدمانه من خدمات استشارية

  :رابطة عاملي ليختنشتاين •
 حالة استشارة، اثنتان منها حددتا      ١١أدارت رابطة عاملي ليختنشتاين ما جمموعه        •

فقد أما احلاالت التسع األخرى     . بشكل ال لبس فيه متييزاً على أساس نوع اجلنس        
  ).وقد تعذّر تقدمي أي تصنيف واضح(تكون حاالت متييز متعدد 

  :مكتب املعلومات واالتصال للمرأة •
  . حاالت استشارة٥يف العامني املاضيني أدار املركز  •
  :مكتب تكافؤ الفرص •
 تبحث يف شـبهات      حتريات ٥ و ٣كل سنة ما بني      قدَّم إىل مكتب تكافؤ الفرص    ُي  -١١

وقد تعلّقت التحريات بإهناء اخلدمـة أثنـاء        . بأي استشارة قانونية  ومل يقم املكتب    . التمييز
احلمل؛ واالعتداء اجلنسي؛ والقانون املنظِّم الستخدام األمساء؛ وحبث املهاجرين عن عمـل؛            

وتعلقت حتريات أخرى هلا صلة باملساواة بني اجلنسني حبقوق الزيارة          . واألجرة غري املتساوية  
إهناء اخلدمة، وتغيري مستوى التوظيف، والتحـرش       (قانون العمالة   ؛ ومسائل   )بالنسبة لآلباء (

  .؛ واملسائل املتعلقة حبضانة الوالدين والعنف املرتيل)اجلنسي، والتعنيف، وإجازة الوالدين

  إبراز دور االتفاقية    

   من قائمة القضايا٧ املثارة يف الفقرة املسائلالرد على     
تفاالت مستقلة بالذكرى الثالثني العتماد اتفاقيـة        أية اح  ٢٠٠٩مل ُتسجَّل يف عام       -١٢

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبالـذكرى العاشـرة العتمـاد بروتوكوهلـا               
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غري أنه مت التطرُّق مراراً وتكراراً حلقوق املرأة يف إطار الربنامج املتعـدد الوجـه               . االختياري
 مـع   ٢٠٠٩وكجزء من حوار    . قوق اإلنسان لالحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حل     

، كانت ) من قائمة القضايا١انظر الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     (املنظمات غري احلكومية    
  .االتفاقية أيضاً حمل تركيز

  التدابري اخلاصة املؤقتة    

   من قائمة القضايا٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 جديدة رئيسية للنهوض باملساواة بني اجلنسني منذ تقدمي التقرير مل تنطلق أية مشاريع    -١٣

وقد كان التركيز يف األشهر األخرية على وضع ومواصلة خمتلـف التـدابري      . ٢٠٠٩يف عام   
  .٢٠٠٩أغسطس /آبواملشاريع اجلارية اليت سبقت اإلشارة إليها يف التقرير يف 

  ة القضايا من قائم٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 قّدمباإلضافة إىل احلملة اإلعالمية بشأن قانون تكافؤ الفرص املشار إليها يف التقرير،               -١٤

 وهو تقييم ذايت    -" لوغيب " الربنامج كل من مكتب تكافؤ الفرص وإدارة فورالبريغ للمرأة       
 واحلوار السويسري من أجل تساوي األجور للشركاء االجتماعيني         -بشأن تساوي األجور    

 ٢٠٠٩يف خريـف عـام      ختنشتاين وإدارة فورالبريغ للمرأة تظاهرة إعالمية عرب احلدود         يلب
  . يف املعاشات الالحقةاحملتملةوناقشا اخلطوات اإلضافية 

 خصيـصاً   تستهدفويشمل اإلعالن احلايل عن جائزة تكافؤ الفرص أمثلة جديدة            -١٥
 اليت قدمتها املنظمـات  ،ائزة على اجلائزةوباإلضافة إىل املشاريع الثالثة احل  . ملشاريع التجارية ا

على مدى األعوام القليلة املاضية، أُدرجت أيضاً على موقع مكتب تكافؤ الفرص على الشبكة 
 تستنـسخ واملشاريع التجارية اليت تفكر يف عرض مشاريعها جيوز هلا أن           . أمثلة صورية ثالثة  

  .تغيِّر أو تزيد تطوير هذه األمثلة جماناً أو

  الب النمطية والتعليمالقو    

   من قائمة القضايا١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
مل تنطلق أية مشاريع جديدة رئيسية ملكافحة القوالب النمطية التقليدية منذ تقـدمي               -١٦

وكان التركيز يف األشهر األخرية على وضع ومواصلة خمتلف التدابري          . ٢٠٠٩التقرير يف عام    
  .٢٠٠٩أغسطس /آبرية اليت سبقت اإلشارة إليها يف التقرير يف واملشاريع اجلا
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  العنف ضد املرأة    

   من قائمة القضايا١١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة    
 وكلفت مكتب تكافؤ    ٢٠٠٨أبريل  /نيسانأحاطت احلكومة علماً خبطة العمل يف         -١٧

التقـدم بتـدابري    بناقشة خطة العمل مع جلنة احلماية من العنف وحمكمة العـدل و           الفرص مب 
). ٢٠٠٩أغسطس  /آبانظر أيضاً تقرير    (ملموسة للتنفيذ إىل وزارة األسرة وتساوي الفرص        

ورهناً باملشروع فإن التنفيذ مـن      . وكل من املوارد املالية والبشرية مرتبطة باملشاريع املنفّذة       
ـ ، و ةاإلدارية مثل مكتب تكافؤ الفرص، ومكتب الشؤون االجتماعي       مسؤولية املكاتب    م، تي

  . بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،جزئياً

  )برنامج التدخل من أجل التصدي للعنف العائلي" (.S.I.G.N.A.L"مشروع     
 /آذاركما كان مقرراً، انطلق املـشروع املـشار إليـه يف التقريـر الـدوري يف                   -١٨

ونفّـذ املـشروع يف     . يف فـورالبريغ  " وراء الواجهة "تنظيم املعرض املعنون    ب ٢٠٠٩ مارس
وشـارك يف   . ليختنشتاين مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون الوثيق مع دار املرأة يف ليختنشتاين          

ومت .  يف مهن الرعاية الصحية والطبيـة      من النساء والرجال   ٢٤٧ إمجاالًالتظاهرات اإلعالمية   
وكجزء مـن   .  جلميع املشاركني  هاة لفورالبريغ لليختنشتاين وتوفري   تكييف املبادئ التوجيهي  

وُوفِّـرت بطاقـة    . بطاقة الطوارئ وطبعها بثماين لغات    مت تعديل   ،  ".S.I.G.N.A.L"مشروع  
اإلدارة على املستوى الوطين واملستوى البلـدي، ومجيـع          (اً عمومي اً مكتب ١٦٠ل الطوارئ  
 يف ليختنشتاين   "ما وراء الواجهة  "وقُدِّم املعرض   . هالعرض) األطباء واملكاتب الصحية  عيادات  

وكّمل هـذا املعـرض حمتـوى خـاص         . ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣٠ إىل   ١٦يف الفترة من    
 مثالً مت تزيني نوافذ حّيز املعرض بواجهات منازل من ليختنشتاين وبعنـاوين             -بليختنشتاين  

يف ليختنشتاين ومت عرضها يف مجيـع  رئيسية تتعلق بالعنف املرتيل مأخوذة من وسائل اإلعالم      
 عقد جلسة افتتاحية مع املمثلني السياسيني مـن         املوازيةومشلت التظاهرات   . أماكن املعرض 

مناقشة مع مؤلف لكتاب تضّرر هو نفسه من العنف املرتيل؛          إجراء  ليختنشتاين وفورالبريغ؛ و  
 ومت عرض شريط قصري     حلقات تدريبية لفصول مدرسية يف مدارس التعليم املستمر؛       تنظيم  و

. تظاهرة ختامية كما ُنظمت   عن العنف املرتيل أعده فنان من ليختنشتاين خصيصاً للمعرض؛          
ومت أيضاً القيام باملزيد مـن      .  شخصاً ٢٧٠ويف اجملموع زار املعرض والتظاهرات املوازية له        

  .أثناء املعرض) الصحف واإلذاعة والتلفزيون(العمل اإلعالمي 
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  :ط الشبكي والتعاونحتسني الرب    
 الضحايا اجتمـاع مائـدة      مساعدة، أجرى مكتب    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف    -١٩

ومن املقرر عقد املزيد من اجتماعات      . مستديرة أوالً مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية      
  .املائدة املستديرة يف املستقبل حسب احلاجة أو عندما تطلب ذلك إحدى املنظمات املشاركة

   من قائمة القضايا١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
كجزء من التعديل اجلاري لقانون ليختنشتاين اجلنائي فيما يتصل باجلنس، مت حبـث         -٢٠

 سُيلغى شرط موافقـة     ،وحسب التعديل . موضوع املقاضاة التلقائية يف حاالت العنف املرتيل      
 وحتديداً يف حالـة     -رمية يف حاالت العنف املرتيل      الضحية على املقاضاة اجلنائية ملرتكب اجل     

، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، يف العالقـات       والتحرش اجلنسي التهديد اخلطري لألقارب،    
 احلكومة تعديالت على القـانون اجلنـائي،        وأدخلت. الزوجية أو املرتلية، والزواج القسري    

 وقانون إلغاء العقوبات القضائية وتنفيـذ       وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون السجل اجلنائي     
ونظـر  . ، وقدمت تقريراً وطلباً هلذا الغرض إىل الربملـان        ٢٠١٠ يف خريف عام     ،العقوبات

  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاينالربملان يف االقتراح يف قراءة أوىل يف 

   من قائمة القضايا١٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  ألجانبإحصاءات ا/قانون    
، فيمـا   ٢٠٠٩يناير  / الثاين كانون ١، الذي بدأ سريانه يف      )١(ينص قانون األجانب    -٢١

يتعلق بتراخيص اإلقامة لألجانب عند فسخ العالقة الزوجية، على أنه جيوز رفع إلغاء أو عدم               
 بشكل خاص    قائمة  مثل هذه األسباب   وتكون. متديد رخصة اإلقامة ألسباب شخصية هامة     

لزوج أو الزوجة ضحية عنف مرتيل، مبا جيعل من استمرار العالقة الزوجية أمـراً  إذا ثبت أن ا   
غري معقول أو إذا كان رفاه األطفال القاصرين للزوجني، الذين توجد معهم عالقة عاطفيـة               

ويف األعوام األخرية، مل    . واضحة، معرضاً خلطر شديد نتيجة إلغاء رخصة إقامة أحد الوالدين         
درة تعّين فيها على السلطات اختاذ قرار بشأن استمرار إقامة أشـخاص            تسجل إال حاالت نا   

حىت  (٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ومل ُيبلَّغ عن أية حاالت يف األعوام . ُيزعم أهنم ضحايا عنف
  ).٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  
  

__________ 

، ٢٠٠٨، اجلريد القانونية لليختنشتاين،     )قانون األجانب ( بشأن األجانب    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧قانون     )١(
 .٣١١العدد 
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  "املعلومات واالتصال للمرأة"مشروع     
وإنتيغرا هو فريق   ". إنتيغرا"مشروع  أطلق هذا العام مركز اإلعالم واالتصال للمرأة          -٢٢

ويتناول فريق النقاش املشاكل اليت     . لصاحل املرأة املهاجرة  ) أو مناقشات فردية  (نقاش نفساين   
. واملوضوعات احملددة تقررها احتياجات املشاركني    .  اليومية نتواجههن املهاجرات يف حياهت   

هـو يرمـي إىل مـؤازرة       ويعتزم املشروع مساعدة املشاركات على مساعدة أنفـسهن؛ و        
وهو يرمي أيـضاً إىل     . املهاجرات أثناء عملية االندماج وإعطاء شكل حلياهتن بكل استقاللية        

الـذي  " إنتيغرا"ومشروع .  ومتكينهن من الدفاع عن حقوقهن   بأنفسهن تعزيز ثقة املهاجرات  
  .هلجرةيديره مركز اإلعالم واالتصال للمرأة حيظى بدعم مايل من مكتب جوازات السفر وا

  محاية املهاجرات     
 أصدر مكتب اإلعالم واالتصال للمرأة منـشوراً خاصـاً          ٢٠١٠يونيه  /حزيرانيف    -٢٣

. بست لغـات  " االنفصال/ حقوق اإلقامة لدى الطالق    -محاية املهاجرات   "حول موضوع   
االنفـصال  /وُتطِلع هذه النشرة املهاجرات على اخليارات القانونية املتاحة هلن عند الطـالق           

  . محايتهن من العنف املرتيلوعلى سبل

   من قائمة القضايا١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
إن السبب الرئيسي إلهناء إجراءات الدعاوى اجلنائية يف قـضايا جـرائم اجلـنس                -٢٤

جلرمية جنـسية مـع     ) املزعومة(فإذا ما تضارب تصريح الضحية      .  قلة األدلة  هو) اجلسيمة(
 وقفبه به ومل تتوافر أية شهادات أو أدلة إضافية، كثرياً ما تؤدي قلة األدلة إىل                تصريح املشت 

  .التربئةإىل اإلجراءات اجلنائية أو 
 يف قضييت اعتداء جنـسي      نفرضت حمكمة العدل عقوبات سج    ،  ٢٠٠٧ومنذ عام     -٢٥

ا  وفرضت عقوبات نقديـة يف قـضاي       ،)السجن ملدة ثالثة أعوام والسجن ملدة تسعة أعوام       (
  تقريراً عـن جـرائم جنـسية؛       ٢١ تلقى املدعي العام ما جمموعه       ،٢٠٠٩ويف عام   . أخرى
وأُرجئت أربعة إجراءات جنائية أخرى بسبب عدم       .  من هذه اإلجراءات اجلنائية    ١١ وأُهنيت

اإلدانة، وطلب املقـابالت،    ( حاالت ُوجِّهت هتم     ستويف  . معرفة مكان تواجد املشبوهني   
 أشـهر يف واحـد مـن هـذه          تسعةوفُرضت عقوبة السجن ملدة     ؛  )وطلب تسليط عقوبة  

 يف  بديلـة خمففـة   اإلجراءات، وفُرضت عقوبات نقدية يف أربعة إجراءات، وفُرضت تدابري          
  .إحدى القضايا املعروضة على حمكمة العدل

   من قائمة القضايا١٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
هذا القبيل، ومل ُترفع أية شكاوى جنائيـة هبـذا          ال علم للسلطات بأية حاالت من         -٢٦

اعتمدت احلكومة جمموعة من التدابري ملكافحة العنف       ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسانويف  . اخلصوص
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 حتـت شـعار     ٢٠١٠وُنظِّمت هذه احلملة يف صيف عام       . اليميين، مشلت أيضاً محلة توعية    
 حّية يف العروض    ونشرت الغايات من ذلك يف الصحف وُعرِضت صور       ". لنكشف وجوهنا "

  .املرئية العامة لكأس العامل لكرة القدم ويف دور السينما

  االتِّجار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    

   من قائمة القضايا١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
.  إشارة أو شبهة اتِّجار باألشخاص ما أن تعلـم هبـا           أيسلطات ليختنشتاين   تتبع    -٢٧
التِّجار باألشخاص مدرج يف القانون اجلنائي لليختنشتاين بوصفه جرمية حبكم القـانون يف        وا

وتقدم السلطات أيضاً معلومات عن احلاالت غري املعلنة لالتِّجار . القانون اجلنائي لليختنشتاين
  .غري أنه ال علم لليختنشتاين حىت اآلن بأية حاالت اتِّجار باألشخاص. باألشخاص

 ما انفك اجتماع مائدة مستديرة حول االتِّجار باألشخاص جيري          ٢٠٠٦عام  ومنذ    -٢٨
 وهو اجتماع ملختلف السلطات، ومنظمات مساعدة الضحايا، وغري ذلك من        -بليختنشتاين  

املكاتب املعنية اليت ترمي إىل حتقيق هدف الكشف عن حاالت االتِّجار باألشخاص احملتملـة          
دما ُعِقد اجتماع املائـدة املـستديرة بـشأن االتِّجـار           وعن. وتشجيع الوعي هبذا املوضوع   

 النوادي  ات، اسُتخدمت دراسة حول ظروف عمل وعيش راقص       ٢٠٠٦باألشخاص يف عام    
الدراسة اليت كُلِّف بإجرائها    و.  ومشاريع املائدة املستديرة   ألعمالكأساس   )٢(الليلية بسويسرا 

قـد  ت وضحايا االتِّجار بزيـوريخ،       مركز مناصرة ومؤازرة النساء املهاجرا     ٢٠٠٦يف عام   
سلّطت الضوء على األسباب، وأصل النساء، وعملية التوظيف، واملشاكل واالنتهاكات فيما           

ومبا أن قطاع النوادي الليلية بليختنـشتاين وثيـق         .  النوادي الليلية بسويسرا   اتيتصل براقص 
ألوضاع يف النـوادي    الصلة بنفس القطاع املوجود يف سويسرا، فإن الدراسة تعكس أيضاً ا          

فالظروف املتعلقة برخص اإلقامة والعمل شـبيهة بتلـك املوجـودة يف          . الليلية بليختنشتاين 
وكتـدبري  .  دخول ليختنشتاين  ةوالتأشرية اليت تصدرها سويسرا ختوِّل أيضاًَ للراقص      . سويسرا

ا قد  بسويسرت قد عملةكون الراقصتوقائي فإن الرخص ختضع إضافة إىل ذلك إىل شرط أن    
ومدت الدراسة سلطات ليختنشتاين مبعلومات عن اجملاالت       .  عمل جديد بليختنشتاين   أتبد

اليت تكتنفها مشاكل، وهي ُتستخدم كأساس للتدابري اليت حددها ونفّذها اجتمـاع املائـدة            
 ال ترى ليختنـشتاين     ،ولألسباب الوارد ذكرها أعاله   . املستديرة بشأن االتِّجار باألشخاص   

  . النوادي الليلية بليختنشتايناتة إىل إجراء حتليل مفصل لوضع راقصحالياً حاج

__________ 

ظروف عمل وعيش راقصات النـوادي الليليـة بسويـسرا؛ املنتـدى            : جانيني داهيندين وفابيان ستانتس      )٢(
 .٢٠٠٦السويسري لدراسات اهلجرة والسكان؛ 
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وقّيم اجتماع املائدة املستديرة بشأن االجتار باألشخاص تأثري ونتائج مشروع جمدالينا             -٢٩
 جهودها من أجل مكافحة االجتار بالبشر بـشكل  ٢٠٠٩ووّسعت احلكومة يف عام    . للوقاية

روع جمدالينا الذي أطلقه اجتماع املائدة املستديرة بشأن        وقائي يف ليختنشتاين من خالل مش     
االجتار باألشخاص؛ ومتت مطالبة الراقصات العامالت يف احلانـات والنـوادي الليليـة يف              

 باملشاركة يف دورة إعالمية مت فيها إخطار ممثلـي الـسلطات            ٢٠٠٩ليختنشتاين منذ ربيع    
وترمي هذه الدورة إىل    .  يف هذا اجملال   ينومكتب مساعدة الضحايا النساء على الوضع القانو      

التقليل من عالقات االستغالل على ساحة النوادي الليلية، وتوفري الفرصة لـضحايا االجتـار          
ونظـراً  .  وتقدمي املساعدة للضحايا   إسداء املشورة ل إىل مكاتب    وباألشخاص احملتملني للوص  

  . أساس سنويملعدل التقلب املرتفع يف هذا القطاع ُتعقد الدورات على
واتـضح أن للمـشروع     . ٢٠٠٩ومت تقييم نتائج املشروع النموذجي يف هناية عام           -٣٠
 بوضعهن القانوين وقمن بتحريات لدى      مكثف عنيت النساء بشكل     ،فعلى سبيل املثال  . تأثرياً

وهذه داللـة   . مكاتب االتصال بشأن موضوعات تتعلق بالعمل وقانون الضمان االجتماعي        
ثري اإلجيايب للدورات اإلعالمية فيما يتصل باحلد من االسـتغالل والتالعـب            هامة على التأ  

وتقول الشرطة الوطنية أيضاً إن عمليات التفتيش على الساحة كانت أكثر فعالية إىل         . بالنساء
 فموظف الشرطة اجلنائية املشارك يف الدورات اإلعالميـة         -رف  احد كبري، بفضل تأثري التع    

 وإن  ،) من االسـتغالل   اتمحاية الراقص ( لعمليات التفتيش    املزمعثري   والتأ -شخصية معروفة   
وبذلك تبددت قلة الثقة بالـشرطة إىل       .  بشكل مفتوح أكثر مع الشرطة     نّ قد تعاو  اتالراقص

ه ضحايا االجتار باألشخاص احملتملني إىل الـسلطات        وهذا شرط مسبق هام لتوجّ    . حد كبري 
جيابية للمشروع النموذجي، قـررت احلكومـة يف هنايـة          ونظراً للنتائج اإل  . يف املقام األول  

 /تـشرين األول  وحسب تقريـر التقيـيم الثـاين لـشهر          .  مواصلة املشروع  ٢٠٠٩ عام
حـىت هنايـة     (٢٠١٠ دورات إعالمية حـىت اآلن يف عـام          تسع، ُنظمت   ٢٠١٠ أكتوبر
عملـن يف    امـرأة ي   ٢١٦ بلغ العدد اإلمجايل للنساء املدعوات إليهـا      ) ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

ومل تتغيب عن الدورات اإلعالمية إال نـساء قلـيالت،          . نيالنوادي الليلية الستة بليختنشتيا   
 فرض مكتب جـوازات الـسفر       ،ويف أربع حاالت  . وذلك يف أغلب األحيان بعذر مقبول     

 الراقـصات ويتمثل تطور جديد أيضاً يف كون       . واهلجرة غرامات على أحد أصحاب العمل     
وهذه داللة واضحة أخـرى     .  عندما تنشأ مسائل تتعلق بقانون العمل      يتوجهن إىل السلطات  

 ٢٠١٠وحىت اآلن غُرِّم اثنان من أصحاب العمـل يف عـام      . على فعالية الدورات اإلعالمية   
  .بسبب انتهاكات لقانون العمل) ٢٠١٠سبتمرب /أيلولحىت هناية (

تـألف مـن ممـثلني      ولغرض إعالم اجلمهور وتوعيته، يقوم فريق معين باملشروع ي          -٣١
للسلطات ومنظمات مساعدة الضحايا واملنظمات غري احلكومية، بتنظيم محلة بليختنـشتاين           

. اء، مع التركيز على العمل يف جمال اجلنس       حول موضوع االجتار باألشخاص واالجتار بالنس     
 ٢٩ إىل   ٢٦يف الفترة مـن     " ال تصدق الوعود الرباقة   "وهلذا الغرض تواصل املعرض املعنون      

؛ وحماضـرات حـول   "LILJA 4-ever"، فضالً عـن شـريط   ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
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انتـهاك حلقـوق     -االجتار بالنـساء    "و" احلفاظ على الصحة يف صناعة اجلنس     "موضوعي  
وقامت سبع مدارس للتعليم    . ، وحوار منسق مع خرباء من ليختنشتاين ومن اخلارج        "اإلنسان

ان منها دورة تدريبية بيداغوجية حـول موضـوع         املستمر بزيارة املعرض، ونظمت مدرست    
  . شخصاً من الكبار١١٥وزار هذه التظاهرات وهذا املعرض قرابة . اجلنس

   من قائمة القضايا ١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  التدابري    
وسـتكفل  . خيضع حالياً القانون اجلنائي املتعلق باجلنس يف ليختنـشتاين ملراجعـة            -٣٢
يريات املتوخات موافاة ليختنشتاين جبميع املعايري الدولية يف مكافحة التـصوير اإلبـاحي             التغ

ا يسمح باملصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن مبلألطفال، 
، ٢٠٠٠مايو  /أيار ٢٥بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية املؤرخ يف            

تشرين  ٢٥اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني املؤرخة           و
ومن أجل محاية   . وليختنشتاين وقعت بالفعل على االتفاقيتني كلتيهما     . ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

القاصرين بشكل خاص من االستغالل اجلنسي، يشمل التعديل اجلرائم اجلنسية املوجهة ضد            
والعروض اإلباحية الـيت    . ض القائمة على الدعارة واإلباحة وحتقيق أرباح منها       ترويج العرو 

ونظر الربملان يف االقتراح يف قراءة أوىل يف . تستخدم القاصرين سوف ُتجّرم بالتايل جترمياً كلياً      
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاينهناية 
صاصات ملكافحـة   ، فريق خرباء متعدد االخت    ١٩٩٩وعّينت ليختنشتاين، منذ عام       -٣٣

وهو ُيستخدم من جهة كمكتب اتـصال جمهـول         . ألطفال والشبان على ا اجلنسي  االعتداء  
لألشخاص واألقارب املتضررين، لكنه يوفر أيضاً املشورة واملعلومات لألخصائيني املعنـيني           

  .حبالة ما
 ضـعها ووجتدر اإلشارة أيضاً إىل خمتلف التدابري اليت اختذت أو اليت جيري حاليـاً                -٣٤

وللشرطة الوطنية وحدة خاصة ملكافحة اجلرمية علـى        . ملكافحة اجلرمية على شبكة اإلنترنت    
وتـشارك شـرطة    . شبكة اإلنترنت، وهي تشارك أيضاً يف التعاون ملكافحة هذه اجلـرائم          

  . التابعة جملموعة الثمانية٢٤/٧، يف شبكة ٢٠٠٨ليختنشتاين الوطنية، منذ عام 

  اإلحصاءات    
ألطفـال والـشبان   ا  على اجلنسييف االعتداءمس التحقيقات القضائية    ابة خُ ويف قر   -٣٥

وقعت ) لتصوير اإلباحي لألطفال  ا باستثناء؛  ٢٠٠٦ حالة منذ عام     ٢٥( عاماً   ١٨دون سن   
 وجهة بلد األجنيب بلداً جماوراً وليس  البلدغري أنه يف مجيع احلاالت كان. اجلرمية يف بلد أجنيب  

أفضت بعض احلاالت إىل إدانة لكن اإلجراءات أوقفت أيضاً يف بعض           و. يف اخلارج سياحية  
 مل يكن هناك أي علـم بأيـة         ،٢٠٠٩ويف عام   . كم يف اخلارج  احل صدوراحلاالت بسبب   
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. حاالت جرائم جنسية مرتكبة ضد األطفال، ومل ُيبلّغ عن أي جرائم مـن هـذا القبيـل                
 بتهمة التصوير اإلبـاحي     ٢٠٠٩وحكمت حمكمة العدل على شخص بعقوبة نقدية يف عام          

  ). أ من القانون اجلنائي٢١٨الفقرة (لألطفال 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف اختاذ القرار     

   من قائمة القضايا١٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
املرأة يف  اختذت ليختنشتاين، يف األعوام األخرية، تدابري خمتلفة لتشجيع حتسني متثيل             -٣٦

وكما يشري إىل ذلك التقرير الدوري الرابع، تضاعفت نسبة النساء علـى            . اهليئات السياسية 
ويف الربملـان  ).  يف املائـة  ٤٠ (٢٠٠٩  عام  إىل ٢٠٠٨املستوى احلكومي يف الفترة من عام       
وأظهرت أحدث انتخابات بلدية أن حظوظ املـرأة يف      . ظلت األعداد على حاهلا بدون تغيري     

واجلمعيات الترشيحية لألحزاب لالنتخابات البلدية     ). انظر التقرير الدوري  (خاب كاملة   االنت
وال . ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول /نوفمرب/تشرين الثاين تتم يف حدود اإلطار الزمين وهو       

صص على أساس نوع اجلنس بالنسبة لالنتخابـات        نظام احل توجد حالياً أية خطط إلدخال      
  .الوطنية أو احمللية

   من قائمة القضايا١٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  اإلحصاءات    
حسب تقييم أُجري مؤخراً للجان على املستوى الوطين، ارتفعت نـسبة النـساء               -٣٧
 ٦٣ جلان من اللجان البالغ عددها       ٩و.  يف املائة  ٢٢,٢ونسبة النساء حالياً    .  يف املائة  ٤ واقعب

  . ٢٠٠٨ عام نع يف املائة ٣,٤ زيادة بنسبة ثلوهذا مي. جلنة ترأسها نساء

 جممَّع املرأة    

وأبـدت  ". جممَّـع املـرأة   " بيانات   قاعدة امرأة لالنضمام إىل     ١٠٠مت حتفيز قرابة      -٣٨
إال أن  .  مراراً وتكراراً اهتمامها مبجمَّـع املـرأة       - وال سيما املنظمات النسائية      -اجلمعيات  

ساً قليالً، ذلك أن العديد من النساء املسجَّالت مل يـذكرن       األحزاب السياسية مل ُتبِد إال حتم     
الرئاسـة،  (وأطلع مكتب تكافؤ الفرص األطراف على خمتلف املـستويات   . انتماءهن احلزيب 

وقد مت ذلك عن طريـق عـرض        . على قاعدة البيانات  ) واألمانة، ورؤساء اجملموعات احمللية   
ومت . ل اإلعالم، وتسليم القوائم إىل األحزاب     قاعدة البيانات، وعرض قاعدة البيانات يف وسائ      

حلّ جممَّع املرأة يف ربيع هذا العام بسبب قلة االهتمام به واستخدام األطراف وغريهـا مـن                
  .اجملموعات املهتمة األخرى احملدود لقاعدة البيانات
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   من قائمة القضايا٢٠الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
ابري العامة اليت سبقت اإلشارة إليها يف التقرير الدوري لتشجيع متثيل باإلضافة إىل التد  -٣٩

  .املرأة يف املناصب القيادية، ال توجد حالياً أية تدابري خاصة مؤقتة مقررة يف هذا اجملال

  التعليم    

   من قائمة القضايا٢١الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     

  املهن األكادميية    
وعلى سـبيل  . أو الطالبة/ختنشتاين تدابري خمتلفة لدعم املرأة العاملة ويتتخذ جامعة ل   -٤٠

املثال توفَّر أماكن للرعاية النهارية وتوفر مواطن عمل على أساس غري متفرغ، وتيّسر العمل              
) مثل األستاذية (وحتديداً، ُتشجع اإلعالنات عن الشواغر بالنسبة لبعض املناصب         . من البيت 

  ".Femconsult"وباإلضافة إىل ذلك ُتستخدم مواقع اإلنترنت مثل . ناصبعلى الترّشح هلذه امل

  التدريب املهين    
، ما زال هناك اختالل يف التـوازن بـني   )التمرُّن(يف جمال التدريب املهين األساسي        -٤١

. وقد ظلت حصة النساء يف املهن الفنية واحلرفية بدون تغيري على مدى أعوام            . الرجل واملرأة 
  :لك أساساً إىل األسباب التاليةويرجع ذ
ويف هذه الفئة العمرية حتديد نوع  .  عاماً ١٦ و ١٤يتم اختيار املهن بني سن        )أ(  

واختيار مهنة غري مألوفة بالنسبة ألحـد       . اجلنس واضح بشكل خاص بني الفتيان والفتيات      
  اجلنسني يتطلب قدراً كبرياً من الشجاعة والثقة بالنفس؛

. ج للتدريب املهين موّجه إىل حد كبري حنو املمارسة العمليـة          النظام املزدو   )ب(  
  فالفتيات غالباً ما يعتقدن أهنن غري قادرات على تلبية املتطلبات البدنية ملزاولة مثل هذه املهن؛

الرياضيات، اليت هي شرط أساسي هام بالنسبة للعديد من هذه الوظائف،             )ج(  
 فهن ال يعتقدن أهنن قويات مبـا فيـه الكفايـة يف             .غالباً ما ال حتظى بشعبية لدى الشابات      

  .الرياضيات وال اهتمام هلن هبا
  ":مهن الرجل"غري أن تدابري خمتلفة ُتتخذ لتشجيع املرأة يف   -٤٢

  :التوصيات يف إسداء النصائح فيما يتصل باملهن •
مكانيـات  غالباً ما يوجَّه نظر النساء، لدى إسداء املشورة فيما يتصل باملهن، إىل اإل              -٤٣

  . اليت تتيحها املهن التقنية واحلرفية
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  :أيام متكني الفتيات يف املهن القائمة على التمرُّن •
  .تتيح املهن القائمة على التمرُّن للشابات إمكانية التعّرف على املهن التقنية واحلرفية  -٤٤

  : اليت تنظمها الغرفة التجارية بليختنشتاين،األيام اإلعالمية بشأن املهن •
للشبان فرصة التعّرف على املهن التقنية واحلرفية على عني املكـان والتـسجيل يف                -٤٥

  .دورات تدريبية جتريبية
  : التجارية بليختنشتاينالغرفة تنظمهمعرض حول املهن  •
تقوم مجيع الفتيات يف الصفني السابع والثامن بزيارة معرض املهن ملدة نصف يـوم،                -٤٦

  .ة تقنية وحرفية مهن٢٥يتعرَّفن فيه على قرابة 
  "Agil "املفتوحةاألبواب  •
 الصناعية الرئيسية يف ليختنشتاين أبواباً مفتوحة يتسىن فيها للفتيات          الشركاتتنظم    -٤٧

  .ن األمر احلصول على معلومات عن فرص العمل يف املهن التقنيةهالاليت يهم
  يوم عمل األب •
  .لة يوم طيمكان عملهميرافق الفتيات والفتيان آباءهم إىل   -٤٨

   من قائمة القضايا ٢٢الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
التجاريـة،  /تركز مؤسسات التعليم العايل يف ليختنشتاين على العلوم االقتـصادية           -٤٩

وهناك نزعة لدى جماالت الدراسة هذه إىل جلب        . والتكنولوجيا، والعلوم اإلعالمية، واإلدارة   
السبب الذي من أجله غالباً ما تدرس النساء من ليختنشتاين يف قدر أقل من النساء، وهذا هو 

يف سداسي الشتاء   : وإمجاالً فإن النسبة متوازنة متاماً    . اخلارج، وال سيما يف سويسرا والنمسا     
 امرأة يدرسـون بليختنـشتاين      ٣٢٩ رجالً و  ٣٩٥ كان   ٢٠٠٨/٢٠٠٩من السنة اجلامعية    

  .وسويسرا والنمسا وأملانيا

       ٢٠٠٨/٢٠٠٩ية السنة اجلامع

      

      طالب الدراسات العليا بليختنشتاين

 النساء الرجال    اجملموع 

 ٪٢٢ ٥٨ ٪٧٨ ٢٠٢ ٢٦٠ املاجستري

 ٪٢٨ ٨ ٪٧٢ ٢١ ٢٩ الدكتوراه

      



CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1 

GE.10-47181 16 

       ٢٠٠٨/٢٠٠٩ية السنة اجلامع

      الشهادات اجلامعية احملصَّلة بليختنشتاين

 النساء الرجال    اجملموع 

 ٪٢٢ ٢٠ ٪٧٨ ٧١ ٩١ املاجستري

 ٪٢١ ٣ ٪٧٩ ١١ ١٤ الدكتوراه

      

تكوين موظفي التدريس باملـدارس العامـة       
      بليختنشتاين

 النساء الرجال    اجملموع 

 ٪٩٩ ٨١ ٪١ ١ ٨٢ رياض األطفال

 ٪٧٧ ٢٠٠ ٪٢٣ ٦١ ٢٦١ املدرسة االبتدائية

 ٪٥٤ ٥٥ ٪٤٦ ٤٦ ١٠١ املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

 ٪٤٩ ٦١ ٪٥١ ٦٤ ١٢٥ التعليم الثانوياملرحلة الثانية من 

 ٪٤٠ ٤٠ ٪٦٠ ٦١ ١٠١ مرحلة التعليم الثانوي املتقدمة

      

 ٪٤٢ ٨ ٪٥٨ ١١ ١٩ السنة الدراسية العاشرة الطوعية

 ٪٤٧ ٩ ٪٥٣ ١٠ ١٩ التعليم املهين يف املرحلة الوسطى

      

      املناصب القيادية يف املدارس بليختنشتاين

 النساء لرجالا    اجملموع 

 ٪٥٠ ١٣ ٪٥٠ ١٣ ٢٦ رياض األطفال واملدارس االبتدائية

 الثانيـة املرحلة الثانوية األوىل واملرحلة الثانوية      
 ٪٥٦ ٥ ٪٤٤ ٤ ٩ واملرحلة الثانوية املتقدمة

السنة الدراسية العاشرة الطوعية، والتعليم املهين      
 ٪صفر صفر ٪١٠٠ ٢ ٢ يف املرحلة املتوسطة

 ٪صفر صفر ٪١٠٠ ١ ١ تاينجامعة ليختنش

  



CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1 

17 GE.10-47181 

مكتب التعليم، واملفتشيات اليت هلا مسؤوليات فيمـا  (املناصب القيادية يف إدارة املدارس          
  ):يتصل باملوظفني

رياض األطفال وحـىت    (ثُلث املناصب القيادية اليت هلا مسؤولية عن التعليم اإللزامي            -٥٠
  .ا رجالما نساء وثُلثاها يشغلهتشغله)  التعليم الثانوي املرحلة األوىل منمستوى

  :احملاضرون واألساتذة باجلامعات يف ليختنشتاين    
إن حصة النساء من األساتذة واحملاضرين ورؤساء األقسام على املستوى اجلـامعي              -٥١
 مثـل األكادمييـة     ،فبالنسبة ملؤسسات التعليم العايل الصغرى    . كما ينبغي ميكن حتديدها    ال

د ليختنشتاين، واجلامعة احلرة يف إمارة ليختنشتاين، ال ميكن تقـدمي           الدولية للفلسفة، ومعه  
أرقام حمددة مبا أن هذه املؤسسات إما أهنا ال تقوم إال بالبحث أو تعتمد على تناوب مستمر                 

 يف املائة فيما تبلغ حـصة       ١٥ويف جامعة ليختنشتاين تبلغ حصة النساء       . للمدرسني الزائرين 
  ".حماضر"، و"احملاضرينكبري "و" رئيس القسم"ئات  يف املائة يف ف٨٥الرجال 

  :املنظور اجلنساين يف التعليم األساسي واملستمر ملوظفي التدريس    
وتـدريب مـوظفي   . ال متتلك ليختنشتاين أية مؤسسات لتدريب موظفي التدريس         -٥٢

 ويف معاهـد تـدريب  . ، وال سيما يف سويسرااخلارجالتدريس على مجيع املستويات يتم يف     
ففي كلية تكوين املدرسني    . املدرسني يظل دائماً املنظور اجلنساين جانباً من جوانب التدريب        

 جند أن اجلانب اجلنساين ُمدرج بشكل ضمين أو بـشكل صـريح يف              ،جبامعة زيوريخ مثالً  
 يف املائة من مجيع املناهج التعليمية، حسب دراسة استقصائية للمدرسني، وال سيما             ٩٠ نسبة

وهذه الدرجة العالية من التحسيس والتوعية يف هذا اجملـال قـد            ". التعليم والتربية "يف جمال   
 ال ُتتاح إال فـرص      ،ويف ليختنشتاين . لوحظت أيضاً يف مؤسسات أخرى لتدريب املدرسني      

ويف األعوام األخرية ُنظِّمـت بانتظـام   . حمدودة للدروس التعليمية املستمرة ملوظفي التدريس     
إمتام  " بشكل صريح أو ضمين منظوراً جنسانياً، مثل الدرس املعنون         تضمنتدورات دراسية   

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٦الذي ُنظِّم على مدى عدة أيام يف عامي ، "السنة بنجاح مع الفتيان

  العمل والضمان االجتماعي    

   من قائمة القضايا٢٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
. التدابري املتَّخذة يف ميـداين التعلـيم والعمـل        يسرد التقرير الدوري الرابع خمتلف        -٥٣

ومل ُتسّجل أية   . واألحكام املتعلقة بإجازة الوالدين قد ورد وصفها يف التقرير الدوري الثالث          
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كـانون   ١املنظِّم إلجازة الوالـدين يف   )٣(وبدأ نفاذ تعديل القانون. تغيريات منذ ذلك احلني   
يق توافق أفضل بني األسرة والعمل وتشجيع تكافؤ        ويتمثل هدفه يف حتق   . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

ومينح القانون املرأة العاملة والرجل العامل حقـاً        . الفرص وتساوي املعاملة بني الرجل واملرأة     
وإجازة الوالـدين إجـازة غـري       .  األطفال تبّنيفردياً يف اإلجازة األبوية عند الوالدة ولدى        

أن يأخذ إجازة أبوية لكامـل الوقـت أو لـبعض          وللعامل  . مدفوعة األجر ملدة ثالثة أشهر    
الوقت، على فترات أو بالساعة حىت السنة الثالثة مليالد الطفل و، يف حالة تبّنـي األطفـال                 

  . وحضانتهم، حىت عيد ميالد الطفل اخلامس
ومل تنطلق أية مشاريع رئيسية جديدة يف اجملاالت املشار إليها أعاله حىت تاريخ   -٥٤

وقد كان التركيز يف األشهر األخرية على وضع ومواصلة . ٢٠٠٩يف عام تقدمي التقرير 
التدابري واملشاريع اجلارية املختلفة اليت سبقت اإلشارة إليهـا بالفعـل يف التقريـر يف               

  .٢٠٠٩أغسطس /آب

   من قائمة القضايا٢٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  املدارس النهارية/نهارية واملؤسساتبيانات عن رياض األطفال ودور الرعاية ال    
ال بد أوالً وقبل كل شيء من بعض اإليـضاحات فيمـا يتـصل باملـصطلحات                  -٥٥

وهـي  . ليست مرافق رعاية هناريـة    ) وسويسرا(رياض األطفال يف ليختنشتاين     : املستخدمة
 الذين  حبكم الواقع جزء من نظام التعليم اإللزامي، لكنها إلزامية فقط رهناً بظروف األطفال            

ورياض األطفال، شأهنا شأن مجيع املدارس العمومية، جمانية        ). ملدة سنة (يتكلمون لغة أجنبية    
 يف املائة من األطفال يف      ١٠٠فمنذ السنة الرابعة يتردد قرابة      . ومتتد عموماً على مدى سنتني    

  .ليختنشتاين على رياض األطفال قبل دخول املدرسة االبتدائية
ومنذ أوائل السبعينات ودور . نهارية هي مرافق الرعاية النهارية احملضةودور الرعاية ال  -٥٦

، نظمت دور احلـضانة هـذه أنفـسها         ١٩٨٩ومنذ عام   . ختنشتاينياحلضانة موجودة بل  
 وفّرت هـذه اجلمعيـة أيـضاً        ٢٠٠٩ومنذ عام   . كجمعيات تضم تسع دور رعاية هنارية     

  . مخس بلدياتتسهيالت هنارية لرياض األطفال وأطفال املدارس يف
عبارة عامة تشمل عروض التدريس والرعايـة النهاريـة        " املرافق النهارية "إن عبارة     -٥٧

واملدارس االبتدائية ورياض األطفال املـشارِكة      . املشتركة ألطفال رياض األطفال واملدارس    
 ودور ومرافـق الرعايـة    . تعمل مع مجعية الرعاية النهارية ألغراض مرافق الرعاية النهاريـة         

وباإلضافة . ٢٠٠٩ عاماً يف    ١٣ طفالً بني سن أربعة أشهر و      ٣٤٩النهارية رعت يف املتوسط     

__________ 

، اجلريدة القانونيـة  )قانون عقود العمل(املعّدل للقانون املدين العام    ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦قانون   )٣(
 .٢٧٦، العدد ٢٠٠٢لليختنشتاين، 
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إىل ذلك، توجد دور رعاية هنارية يف ثالث بلديات، غري أن األرقام احملددة بالنسبة هلا غـري                 
  .معروفة
 إىل مؤسسة تعليمية توفر عروضاً دراسية     " املدرسة النهارية "وبشكل عام تشري عبارة       -٥٨

لكامل النهار، وتتألف من تعليم يف الفصل، ومائدة غداء ختضع لإلشـراف، واملـساعدة يف           
فموظفـو  . وهي تقوم على مفهوم بيداغوجي خاص. الواجبات املرتلية، ووقت الفراغ املنظَّم   

التدريس واملشرفون يعملون بشكل وثيق يف نفس املكان، والتنقل بني التعلـيم واإلشـراف              
ويف .  سيوفر التعليم االبتدائي يف شان برناجماً تعليمياً هنارياً منوذجياً         ٢٠١١وحىت عام   . سلس
والتسهيالت .  بدأت مدرسة فادوز النهارية بفصلني مدرسيني هناريني       ٢٠١٠أغسطس  /آب

واألطفال املسجلون يف املدرسـة النهاريـة مطـالَبون         . متاحة كل يوم خالل أيام األسبوع     
 طفالً  ٦٥ويتردد حالياً   . نهارية، باستثناء عشيتني يف األسبوع    باملشاركة يف عروض املدرسة ال    

  .على مدرسة هنارية يف شان أو فادوز

  ):٢٠٠٩عدد األطفال املسجلني يف عام (مجعية املدارس النهارية يف ليختنشتاين     
   طفال١٦ً    منذ الوالدة وحىت سن الواحدة  
   طفال٨٧ً    من سن الواحدة إىل ثالثة أعوام  
   طفال١٥٣ً    لثالثة وحىت السادسةمن سن ا  
   طفال٩٣ً   عاما١٣ًمن سن السادسة وحىت سن   
   طفال٣٤٩ً       :اجملموع    

مجعية واحـة    (٢٠٠٩األطفال املسجلون يف مرافق الرعاية النهارية اخلاصة يف عام          
 الطفـل،   -األطفال، فادوز وماورن؛ ومدرسة فالدورف، شان؛ ومنتدى الـويل          

  ):، شانSINI Kidz Highwayفادوز؛ 
  . طفال٥٣٥ً       :اجملموع  

لألسف ال ميكن تقدمي أي معلومات فيما يتعلق بالتوزيع حبسب نوع اجلنس أو، يف                -٥٩
ومجعية الرعاية النهارية هي أكرب موفِّر هلـذه اخلـدمات يف           . بعض احلاالت، حبسب السن   

اصة مرتفع جداً، ذلك    وعدد األطفال املسجلني يف مؤسسات الرعاية النهارية اخل       . ليختنشتاين
، أي أن األطفال حيظون بالرعاية فقط بشكل    "مرنة"أن الرعاية النهارية املوفرة غالباً ما تكون        

  .بالساعة" تلقائي"
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   من قائمة القضايا٢٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 مل تنطلق أية مشاريع جديدة لتشجيع املساواة بني اجلنـسني يف جمـال الـضمان                -٦٠

  .٢٠٠٩االجتماعي منذ تقدمي التقرير يف عام 

   من قائمة القضايا٢٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
يطلب العديد من النساء يف ليختنشتاين صراحة العمل لبعض الوقت قصد التوفيـق               -٦١

. د ليس العمل املتفرغ هو اهلدف املنشو      ،ويف الغالب . بني العمل العائلي والعمل خارج البيت     
فبإمكان املرأة احلصول على عمل على أساس متفرغ دون أية تدابري خاصة أو اللجـوء إىل                

وهـذه  . دائرة سوق العمل، حيث ال حيتاج األمر يف هذا اجملال إىل أية برامج تشجيع خاصة              
الدائرة ال علم هلا بأية تعليقات أو رغبات حمددة من األشخاص املعنيني مبا من شأنه أن يشري                 

  .ة إىل اختاذ تدابري يف هذا اجملالباحلاج
طويل بسبب العمـل    " غياب"وقصد تيسري إعادة إدماج املرأة يف سوق العمل بعد            -٦٢

وهو برنامج ملدة نصف يوم     ". العودة"العائلي، طّورت الدائرة برناجماً تشجيعياً خاصاً ُيدعى        
لـى سـبيل املثـال،    ويشمل برنامج التحفيز، ع.  أسبوعا١٣ًله عنصر مكوِّن عملي ويدوم   

وتقيِّم النساء وضعهن ويتعلمن الوقوف علـى  . تدريباً يف جمال تقدمي طلبات العمل والتواصل     
نقاط قوهتن وقدراهتن احملتملة، وهن مستعدات لدخول سوق العمل جمدداً بطريقة واضـحة             

ن وبإمكاهنن، أثناء تدريبهن العملي، اكتساب جتربة عملية يف ميدان مـن ميـادي            . األهداف
 ٩١ يف املائة، أي أن      ٩١وكانت نسبة معدل النجاح يف اجلولة األخرية من الربنامج          . العمل

  .يف املائة من املشاركات حصلن على عمل يف غضون ثالثة أشهر بعد انتهاء الربنامج
 أية مشاريع جديدة لتشجيع تـساوي       ٢٠٠٩ومل تنطلق منذ تقدمي التقرير يف عام          -٦٣

وقد كان التركيز يف األشهر األخـرية علـى         .  ويف مناصب اإلدارة   اجلنسني يف مكان العمل   
وضع ومواصلة التدابري واملشاريع املختلفة اجلارية واملستمرة اليت سبقت اإلشـارة إليهـا يف              

  .٢٠٠٩أغسطس /آبالتقرير يف 

   من قائمة القضايا٢٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
نسني على أن املرأة اليت تتعرض للتحرش أثنـاء العمـل           ينص قانون املساواة بني اجل      -٦٤

وإذا مل تؤخذ الشكوى مأخـذ      . عليها، كخطوة أوىل، أن ترفع خطياً شكوى مبكان العمل        
وحىت . اجلد يف الشركة جيوز تقدمي شكوى إىل مكتب التحكيم املختص وبعدها إىل احملكمة            

  .اجلنسياآلن مل تعاِلج حمكمة العدل أية قضايا تتعلق بالتحرش 
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  الصحة    

   من قائمة القضايا٢٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وجيري التركيز علـى    . ٢٠٠٩مل ّتتخذ أية تدابري إضافية منذ تقدمي التقرير يف عام             -٦٥

وهنـاك  . الوقاية وتقدمي النصائح النفسانية االجتماعية يف حالة الرتاعات املتعلقـة باحلمـل           
  . للمرأة اليت تلتمس مشورة جمانية وجمهولةتسهيالت عديدة متاحة

  النساء املسنات    

   من قائمة القضايا٢٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، اليت وردت اإلشارة "حياة املرأة بعد سن اخلمسني"بإجياز، خلصت الدراسة املعنونة    -٦٦

:  حالة املرأة بعد سن اخلمـسني    إليها يف التقرير الدوري الرابع، إىل االستنتاجات التالية حول        
 الـشرحية للنساء فوق سن اخلمسني مستوى تعليم رمسي أدىن من مستوى الرجل يف نفـس               

 ٤٥ونـسبة  . العمرية، وللنساء املسنات مستوى تعليمي أدىن من مستوى النساء األصغر سناً     
 هـذه   والعمل لـبعض الوقـت يف     . تعمل حالياً  عاماً   ٦٤ و ٥٤يف املائة من النساء بني سن       

 العمرية ميس بشكل أساسي النساء؛ فالعديدات من النساء ميارسن أنـشطة بـسيطة      الشرحية
وخطر البطالة الطويلة األمد أكرب بالنسبة      ). مؤهالت حمددة  وأبدون أية مسؤوليات إدارية     (

. للنساء األكرب سناً، يف حني أن نوع اجلنس يلعب من الواضح دوراً ثانوياً هبذا اخلـصوص               
 يف املائـة  ٦٢: يتعلق بالوضع من حيث الدخل، هناك ثغرة كبرية واضحة بني اجلنسني  وفيما  

وهو دخل مـن    (فرنك سويسري يف الشهر      ٤ ٥٠٠,٠٠من الرجال هلم دخل صاف يفوق       
 فقط من ٢٨، يف حني أن نسبة )عمل ذايت أو من عمل حلساب الغري أو دخل معاش تقاعدي    

 ١٠وقرابة . راسة تندرج يف هذه الفئة من فئات الدخللدا موضوع العمرية الشرحيةالنساء يف 
وقرابـة ربـع   .  عاماً يقمن خبدمات رعايـة خاصـة  ٦٥ و٥٠يف املائة من النساء بني سن      

وعالوة على ذلك، فإن النساء     . األشخاص الذين يوفرون الرعاية يشعرن بفرط عبء العمل       
ومن . يشهده الرجالتفوق ما صحية  قيوداًيف الفئة العمرية موضوع الدراسة غالباً ما يشهدن 

املدهش أيضاً أن األشخاص الذين هلم مستوى دخل أعلى يشعرون بكل جترد بأهنم أحـسن               
  .حاالً صحياً

يف احملـددة   وقد مت بالفعل تنفيذ البعض من التوصيات الواردة يف جمموعة التـدابري               -٦٧
  ".حياة املرأة بعد سن اخلمسني"دراسة 
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  رب الذين يوفرون الرعايةتقدمي الدعم لألقا    
أصبحت الطلبات على مقدِّمي الرعاية صعبة بشكل متزايد وتتطلب قدراً كبرياً من              -٦٨

والصعوبات يف املوازنة بني األسرة والعمل والرعاية تؤدي إىل إرهاق عاطفي           . الطاقة والصرب 
نني يـنظِّم  ومكتب االتصال واملشورة يف جمال رعاية املـس . وتعب شديد على املدى الطويل 

 هلم تبادل األفكار واالستفادة من خربة     وييسِّرأمسيات نقاش لألقارب الذين يوفرون الرعاية،       
 ُنظِّمت ثالث أمسيات نقاش حضر كل واحدة منها         ٢٠٠٩ويف عام   . اآلخرين يف بيئة حممية   

  .وبسبب قلة االهتمام هبذا املوضوع مل ُتعقد هذه السنة أية لقاءات. ثالثة مشاركني

  " كيف أرعى نفسي؟-رعاية األقارب "    
، نظّم مكتب االتصال واملشورة "العيش بكل وعي"كجزء من محلة احلكومة املعنونة        -٦٩

ونظر . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين لرعاية املسنني دورة دراسية لألقارب املوفرين للرعاية يف         
م املتعددة كل يوم وحتقيق      مشاركاً، يف إمكانات التعامل مع أعبائه      ١٦املشاركون، وعددهم   

 ُنظِّمت دورة دراسـية أخـرى       ،٢٠١٠مايو  /أيار ١٨ و ١١ويف  . توازن أفضل يف طاقاهتم   
وشارك يف هذه الـدورة تـسعة       ".  البال غري مرتاحي العيش مع أشخاص    "لألقارب بعنوان   

 لألقارب الذين يوفرون الرعايـة،      ٢٠١١ومن املقرر تنظيم دورة أخرى يف عام        . أشخاص
  .الدورة تتألف من ثالث وحداتوهذه 

  عالوة التمريض والرعاية    
، بدأ سريان القانون اجلديد املتعلق بعالوة التمريض        ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١يف    -٧٠

فبإمكان أقارب الشخص الذي حيتاج إىل متريض ورعاية        . لرعاية املرتلية فيما يتصل با  والرعاية  
ر املكتب مشورة من ذوي االختصاص ويـضع،        ويوف. يف األسرة االتصال مبكتب متخصص    

ودرجة احلاجة إىل   . مع طبيب األسرة وموفري الرعاية يف املرتل، مفهوماً للرعاية والتمريض         
وباالسـتناد إىل مفهـوم     . الرعاية والتمريض يتم التأكد منها كما يتم حتديد مستوى األداء         

 به، يوفر مكتب التأمني اخلـاص       الرعاية والتمريض ومقدار عالوة التمريض والرعاية املوصى      
وعالوة التمريض مت هي األخرى رفعهـا       . باملسنني والباقني على قيد احلياة وبالُعجَّز األموال      

وبفضل االستحقاقات اإلمجالية مت حتسني الرعايـة      .  يف اليوم  اً سويسري اً فرنك ١٨٠لتصل إىل   
  . ساعة يف اليوم٢٤اخلاصة على مدى 

  احملاضرات واملؤمترات    
، ناقش مكتب املساواة بني اجلنسني موضوع الشيخوخة يف         ٢٠١٠يف خريف عام      -٧١

ومن خالل حماضرات ومنشور    ". الصحة اجلنسانية "سلسلة من التظاهرات عرب احلدود بشأن       
  .ومعرض، متت مناقشة موضوع صور اجلسد
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ر وتطرق كل من مركز اإلعالم واالتصال للمرأة، ومكتب املـسائل اجلنـسية، ودا     -٧٢
تـشرين  يف حماضـرة يف     "  التغـيري  - مرحلة انقطاع احلـيض      -املرأة  "غوتانبريغ موضوع   

وألقى املؤمتر نظرة عامة على مرحلة انقطاع احلـيض ووفـر دورات            . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
  .تدريبية حول هذا املوضوع

  الفئات احملرومة من النساء    

   القضايا من قائمة٣٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
أوالً، حتسنت إمكانية تشغيل النساء الاليت يعانني من إعاقة، بتـوافر اإلمكانـات               -٧٣

يوفر نادي ألبشتاين للتعليم التعليم للكبار املـصابني بإعاقـات ذهنيـة يف             : التعليمية التالية 
مقاطعيت سان غال وأبرتيل السويسريتني ويف إمارة ليختنشتاين، والعروض التعليميـة يـتم             

روجيها مرتني يف العام، وتشمل العروض احلالية دورة دراسية يف احلاسوب وفرض الـنفس              ت
والرقص بالكراسي املتحركة ودروس يف اللغة والتدليك، ويوفر مركز العالج البيـداغوجي            
بليختنشتاين دروساً حول موضوعات األساليب الثقافية والتوجه يف جمـال البيئـة بالنـسبة              

ومجعية املسنني يف ليختنشتاين تقوم بتشغيل ورشة حواسيب منذ         . لعملللعاملني يف ورشات ا   
، واملسنون يساعدون بعضهم البعض فيمـا يتعلـق باملـشاكل ذات الـصلة              ٢٠٠٢عام  

ومن خالل املكتب   . واألشخاص املصابون بإعاقة يرحب هبم أيضاً يف هذا احملل        . باحلواسيب
 ليختنشتاين بدعم ومرافقة األشـخاص ذوي       البيداغوجي االجتماعي، تقوم مجعية املعاقني يف     

 وييسر حضور الدورات الدراسية عن طريق تقدمي الدعم         ،اإلعاقة فيما يتصل مبواصلة التعليم    
صماء عن طريق متويل    المرأة  لل ودولة ليختنشتاين حريصة على تلبية الرغبات التعليمية         .املايل

  .  أثناء التعليم يف الصف الدراسيةمترجم للغة اإلشار
ثانياً، هتدف تدابري ومشاريع شىت إىل جعل البحث عن عمل أكثر توفيقـاً للنـساء                 -٧٤

ومشروع برانديس للعمل واالندماج، وهو مبادرة جلمعية املـساعدة         .الاليت يعانني من إعاقة   
على العيش، يوفر اخلدمات من أجل التأهيل املهين واالندماج بتوفري فرص تدريبية يف جماالت              

. ويوفر املشروع أيضاً الرعاية مبكان العمل اخلارجي كتدبري لتـأمني العمـل           . لفةنشاط خمت 
وهـو يقـدم    . ختنشتاين إمكانيات العمل بتوفري خدمات خمتلفـة      يويدعم تأمني العجز يف ل    

النصائح يف جمال املهنة، ويتحمل التكاليف اإلضافية للعمل املهين األساسي واملتواصل الناجتة            
وبتقدمي مـساعدة   . القات العمل التجرييب لتقدير مدى قابلية التوظيف      عن العجز، وميول ع   

واإلعانات يف جمال األجور    . رأمسالية، يشجع املشروع املعاقني على بعث مشاريعهم اخلاصة       
وتتمثل أداة   .حتفز أصحاب املشاريع على توظيف أشخاص ذوي أداء حمدود يف جمال العمل           

رض من ذلك هو منع حاالت العجز قدر املستطاع بفضل           والغ ،هامة لذلك يف التقييم املبكر    
 واملكتب البيداغوجي االجتماعي التابع جلمعية املعاقني       .التدخل املبكر وتدابري إعادة اإلدماج    
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 عن طريق البحث الدقيق املشترك يف ليختنشتاين يدعم األشخاص الذين يلتمسون عمالً
يساعد يف البحث كما  العمل املزمع، يف خيارات العمل الواقعية واالحتياجات يف مكان

  .عن عمل
واستناداً إىل جتربة املكتب البيداغوجي االجتماعي، فإن حظوظ النجاح يف العثـور              -٧٥
 للمعاقني متواضعة جداً، على الـرغم مـن          بالنسبة  األولية ن شغل يف سوق العمل    طمو على

   .اجلهود املبذولة على نطاق واسع

   من قائمة القضايا٣١ يف الفقرة ةالرد على املسائل املثار    

  املهاجرات    
يوفر النظام التعليمي يف ليختنشتاين، بعد التعليم االبتدائي، إمكانية التوجه حنو ثالثة              -٧٦

املرحلة األوىل من التعليم الثانوي، واملرحلة الثانية مـن التعلـيم           : أنواع من التعليم الثانوي   
يف ليختنشتاين وسويسرا تقريباً نفس مستوى النجـاح يف         ولألطفال   .الثانوي واملرحلة الثالثة  

واألطفال الذين هم من رعايا الفضاء االقتصادي األورويب أكثر متثـيالً بكـثري يف               .التعليم
وهـذا   .املرحلة األوىل من التعليم الثانوي وأقل متثيالً يف املرحلة املتقدمة من التعليم الثانوي            

وبشكل عـام    .)انظر اجلدول التايل  ( من البلدان األخرى     صحيح خاصةً فيما يتعلق باألطفال    
وال توجد أية إحصاءات     .فإن حظوظ الفتيات يف النجاح يف التعليم أكرب من حظوظ األوالد          

  .عن متثيل املهاجرات على مستوى التعليم العايل

؛ ٢٠٠٩/٢٠١٠الـسنة الدراسـية     (التصنيف حبسب نوع املدرسة ونوع اجلنس           
  )ةبالنسبة املئوي

  بلدان أخرى  االقتصادي األورويبالفضاء   سويسرا  ليختنشتاين  
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  نوع املدرسة

  ٦٢,٧  ٦١,٩  ٣٧,٢  ٤٥,٣  ١٨,٦  ٢٢,٨  ١٣,٨  ١٦,٦  املرحلة األوىل من التعليم الثانوي
  ٢٥,٤  ٢٥,٤  ٢٧,٣  ٢٨,٤  ٣٩,٠  ٣٥,١  ٣٨,٦  ٤٦,٩  املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

  ١١,٩  ١٢,٧  ٣٥,٥  ٢٦,٣  ٤٢,٤  ٤٢,١  ٤٧,٦  ٣٦,٥  املرحلة املتقدمة من التعليم الثانوي
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع بالنسبة املئوية

  ٦٧  ٦٣  ١٢١  ١٤٨  ٥٩  ٥٧  ٦٨٣  ٦٨٧  العدد اإلمجايل

  .٢٠٠٩ لعام مكتب التعليم، ومكتب اإلحصاءات؛ إحصاءات التعليم  :املصدر

مناطق أخـرى مـن     أو هم من    لشرائح السكان الذين حيملون جنسية ليختنشتاين         -٧٧
 باللغة األملانية مـن     من الناطقني ومعظمهم  (أمريكا الشمالية   /أوروبا الشمالية /أوروبا الغربية 

مستوى التعليم أعلى بكثري من مستوى تعليم األشخاص املنحدرين         ) سويسرا والنمسا وأملانيا  
 مستوى تعليمي هو مستوى املهاجرين مـن تركيـا      ىن وأد . مناطق تتحدث لغات أجنبية    من
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ومن مناطق العامل النائية، يليها السكان من البلدان األوروبية من جنـوب البحـر األبـيض              
  ).انظر اجلدول التايل(وبية الشرقية اجلن/املتوسط ومن منطقة أوروبا الشرقية

  )بالنسب املئوية (٢٠٠٠موعات اجلنسية، يف العام أعلى مستويات التعليم حبسب جم    

 املستوى العايل املستوى الثانوي الثاين املستوى الثانوي األول بدون أي مستوى تعليمي األصل
النسبة املئوية
 اإلمجالية

العدد 
 اإلمجايل

   نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

١٥ ٢٢٣ ١٠٠ ٦٫٤ ٢٥٫٦ ٤٩٫١ ٥٣٫٥ ٣٩٫٧ ١٦٫٩ ٤٫٨ ٣٫٩ ليختنشتاين  

أمريكا /أوروبا الشمالية/أوروبا الغربية
 الشمالية

٦ ٠٣٧ ١٠٠ ١٧٫٠ ٣٧٫٧ ٥٦٫٧ ٥٠٫٧ ٢٣٫٣ ٩٫٣ ٢٫٩ ٢٫٣  

١ ٧٢٤ ١٠٠ ١٫٧ ٢٫٦ ١٩٫٩ ٢٢٫٠ ٦٩٫٤ ٦٧٫٣ ٩٫٠ ٨٫١ أوروبا اجلنوبية  

 ٧٩٢ ١٠٠ ٧٫٦ ٨٫٣ ٢٩٫٣ ٣٥٫٦ ٤٨٫٠ ٤٠٫٩ ١٥٫٢ ١٥٫٢ اجلنوبية الشرقية/أوروبا الشرقية

 ٤٧٤ ١٠٠ ١٫٣ ٣٫٦ ١٠٫٢ ١٤٫٥ ٥٨٫٠ ٥٧٫٧ ٣٠٫٥ ٢٤٫٢ مشال أفريقيا/الشرق األوسط/تركيا

البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
 أوقيانيا/آسيا/أمريكا الالتينية

١٩٦ ١٠٠ ١٣٫٠ ٢١٫٩ ٣٠٫٩ ١٥٫١ ٤٣٫١ ٤٣٫٨ ١٣٫٠ ١٩٫٢ 

  ١٠٠ ٨٫٧ ٢٥٫٦ ٤٧٫٩ ٤٨٫٤ ٣٧٫٩ ٢١٫٣ ٥٫٤ ٤٫٧ )النسبة املئوية(اجملموع 

٢ ٥٦٥ ٦٧٤ ٥٧٢ )العدد(اجملموع   ٤ ٧٠٣  ٥ ٨٢٦  ٥ ٩٤٢  ٣ ٠٨١  ١ ٠٨٤   ٢٤ ٤٤٦  

  .٢٠٠٩عام تعداد مكتب اإلحصاءات؛   :املصدر

  النساء طالبات اللجوء    
. توضع النساء والفتيات طالبات اللجوء يف مركز اللجوء، حيث حيظـني بالرعايـة              -٧٨

والغرف الفردية ميكن أيضاً إقفاهلـا      . عن الرجال ويوضعن قدر املستطاع يف أماكن منفصلة       
  . حبيث ال ختشى النساء والفتيات االعتداء اجلنسي يف األماكن اليت ينمن فيها

إذا كانت هناك شبهة اعتداءات جنسية أو استغالل جنسي أو إشارة تدل على    -٧٩
زات السفر  كتب جوا ماجتار بالبشر، خيرب موظفو مركز اللجوء فوراً الشرطة الوطنية و         

 حلماية النساء والفتيات طالبات اللجـوء       ان كل ما يف وسعهم     يبذال اللذانواهلجرة،  
  . ن التدابري املالئمةاويتخذ
وإذا كانت هناك إشارات تدل على حصول استغالل جنسي أو اجتار بالبشر               - ٨٠

ء منذ املقابلة اخلاصة بطلب اللجوء، تستعرض هذه اإلشارات والدالئل كجزء من إجرا           
قوم بـه فقـط   ت االستجواب حيث إناللجوء، ويتم استجواب حمدد للنساء املعنيات،    

  . موظفات من اإلناث
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  الزواج واألسرة    

   من قائمة القضايا٣٢ يف الفقرة  املثارةالرد على املسائل    
لب فيما يتعلق باملعاشرة املسجلة بني شخـصني        طسوف ينظر الربملان يف التقرير وال       -٨١

  .  يف قراءة أوىل٢٠١٠ديسمرب /نس، يف كانون األولمن نفس اجل
سرياً على ما هو متبع يف البلدان اجملاورة، سويسرا والنمسا وأملانيا، سيقام نظـام              و  -٨٢

وسوف يكون ذلك إسهاماً    . جديد هو نظام املعاشرة املسجلة بني شخصني من نفس اجلنس         
وحسب مـشروع   . الشذوذ اجلنسي هاماً يف التغلب على الوصم االجتماعي والتمييز بسبب         

وسيطبق نظام امللكيـة    . القانون ستكون املعاشرة املسجلة مسجلة لدى مكتب احلالة املدنية        
غري أن الزوجني يتمتعان حبرية ترتيب      . املنفصلة طوال مدة املعاشرة املسجلة ويف حالة فسخها       

، بشكل يشبه قـانون     سخهاف املسجلة أثناء فترة املعاشرة يف حالة         املكتسبة تقاسم املمتلكات 
وفيما يتعلق بقانون التركات، وقانون الضمان االجتماعي، وقانون التقاعـد،          . نظام الزوجية 

والقانون املنظم لشؤون األجانب والتجنس، والقانون الضرييب، واجملاالت األخرى من جماالت 
وجني يف إطـار    القانون العام، سوف يعامل الزوجان املسجالن بالتساوي مع الزوجني املتز         

وأسباب استبعاد املسؤولني وتنحيتهم واحلق يف رفض الشهادة ستكون مماثلة          . نظام الزوجية 
وباإلضافة إىل املعاشـرة املـسجلة سـتطبق        .  بالزواج العادي  نينالقريللقواعد املنطبقة على    

ـ   (بال زواجالقواعد اجلديدة أيضاً حبكم الواقع على حاالت املعاشرة          سني األزواج مـن اجلن
  ). املتعاشرونواألزواج املثليون 

وبالتايل فإن قانون املعاشرة نفسه ال ينظم إال العالقات بني شخصني مـن نفـس                 -٨٣
لكن، كجزء من املشروع التشريعي هذا، سوف يتم تعديل قوانني خمتلفة أخرى ملنح             . اجلنس

ة يف خمتلف اجملاالت،    األزواج الذين يعيشون معاً معاشرة بال زواج حبكم الواقع نفس املعامل          
  . عامل هبا الزوجان من جنسني خمتلفني واألزواج من نفس اجلنس املسجلونيكاملعاملة اليت 

   من قائمة القضايا٣٣املسائل املثارة يف الفقرة على الرد     
يوجد حالياً مشروع تعديل لقانون التركات، لكنه مل يوضع بعد بشكل كلي ومن               -٨٤

 ٣٣ومبا أن مضمون االقتراح مل حيدد بعد فـإن الـسؤال            . حد كبري املفترض أن يتغري إىل     
 احلـايل   واملخطـط . ميكن الرد عليه بقدر أكرب من التفصيل إال فيما يتعلق باإلطار الزمين            ال

 غري املؤكد حىت اآلن ما إذا ميكن       نلكن م . ٢٠١١يتوقع أن ينظر الربملان يف االقتراح يف عام         
  .وىل يف النصف األول من العام القراءة األيتسّنى إمتامأن 

        


