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  مقدمة  -أوالً  
وتـشمل  . تويل ليختنشتاين أمهية كربى حلقوق اإلنسان وللقيم اليت تتأسس عليها           -١

ويلعب هـذا   .  بصرف النظر عن السلطة والنفوذ     -  االعتراف باملساواة يف احلقوق    القيم هذه
ولذلك فإن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها       . يف السلوك بني الدول   اً  أيضاً  مركزياً  املبدأ دور 

وتعـد ليختنـشتاين، مبـساحتها      . من أولويات سياسة ليختنشتاين الداخليـة واخلارجيـة       
 نسمة، إحدى أصغر الـدول يف       ٣٦ ٠٠٠ا اليت يقارب عددها      وساكنته ٢ كلم ١٦٠ البالغة
يف اً  كـبري اً  ومع ذلك، فإن ليختنشتاين مقتنعة بأن مشاركتها ميكن أن تسهم إسهام          . العامل

  .محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على املستوى الدويل والوطين
يل أمهية كبرية هلذه آلية االستعراض الدوري الشامل وتو تاماًاً وتؤيد ليختنشتاين تأييد    -٢

وكنتيجـة منطقيـة، تأخـذ      . العملية يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل         
ليختنشتاين التوصيات املقدمة إليها مأخذ اجلد، كما تشارك يف االستعراض الدوري الشامل            

  . للحالة يف بلدان أخرى
لية االستعراض الـدوري    وجرى التقييم األول للحالة يف ليختنشتاين كجزء من عم          -٣

ويف إطار هذا التقييم، قدم لليختنـشتاين مـا         . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥الشامل يف   
بعضها  (٣٥وقد قبلت أكثر من ثالثة أرباع هذه التوصيات، وعددها          .  توصية ٤٣جمموعه  

يد من  يتعلق بالعد   فيما وكما يبني التقرير، فقد أُحرز تقدم كبري      ). بتعديل طفيف يف الصياغة   
   .التوصيات؛ وإىل حد ما حىت يف اجملاالت اليت كانت ليختنشتاين قد رفضتها أصالً

  املنهجية  -ثانياً  
أعد هذا التقريَر مكتُب الشؤون اخلارجية مع إشراك مجيع املكاتب اإلداريـة ذات               -٤

ق وقبل اعتماد التقرير، أُرسل إىل اللجان واملؤسسات املعيَّنـة ذات الـصلة حبقـو             . الصلة
وأتيحت ملختلف هذه اهليئات الفرصة     . اإلنسان، وكذلك إىل منظمات اجملتمع املدين املهتمة      

أو لتقـدمي  /لذلك يف شكل حلقـة عمـل و  اً للتعليق على التقرير يف مناسبة نظمت خصيص  
وميكن االطالع على ملخص ما ورد من تعليقات على التقرير يف الفـصل             . تعليقات مكتوبة 

  .اخلامس
وتناقش . اهليكل املواضيعي للتقرير إىل هيكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        ويستند    -٥

التوصيات املقدمة من االستعراض الدوري الشامل األول اليت قبلتها ليختنشتاين يف الفـصول            
  .املواضيعية ذات الصلة
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  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ثالثاً  

  اإلطار القانوين  -ألف  
 من دستور ليختنشتاين العديد مـن احلقـوق         ٤٤كرراً إىل    م ٢٧تتضمن املواد من      -٦

واشتقت احملكمة الدستورية، يف اجتهادها القضائي، املزيد من احلقـوق       . واحلريات األساسية 
  .األساسية من تلك اليت يعدِّدها الدستور أو اعترفت هبا كحقوق أساسية مستقلة غري مكتوبة

ء االتفاقات الدولية، أي أن االتفاق املـصدق        إزا حادياًأُاً  وتسلك ليختنشتاين مذهب    -٧
من القانون الوطين منذ تاريخ دخوله حيز النفاذ دومنا حاجة إىل وضع قانون اً عليه يصبح جزء

  .إذا كانت أحكامه حمددة مبا يكفي هلذا الغرضاً مباشراً كما ينطبق االتفاق انطباق. خاص

 األشـخاص ذوي اإلعاقـة      اتفاقية حقـوق  : ٦٥/١ و ٦٤/٣ و ٦٤/٢التوصيات رقم       
وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،          
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالل            

  .األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
. لدولية، قبلت ليختنشتاين ثالث توصـيات     فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقيات ا       -٨

فمن املمارسات املعمول هبا لدى حكومة ليختنشتاين أال تتخذ قرار االنضمام إىل اتفاقية مـا   
وهـذا  . إال إذا ُهيئت على الصعيد الداخلي الشروط املسبقة القانونية والعملية ذات الـصلة            

ويف حالة  . ن وقت دخوهلا حيز النفاذ    يضمن إمكانية التطبيق الفعلي جلميع أحكام االتفاقية م       
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف           
 البغاء ويف املواد اإلباحية، مشل التنفيذ ضرورة إدخال تعـديالت علـى القـانون اجلنـائي               

إعداد هـذا املقتـرح   اً  حاليوجيري. يتعلق باجلرائم اجلنسية، وهو ما مت يف غضون ذلك        فيما
، ٢٠١٢للربملان، وذلك هبدف التصديق على الربوتوكول االختياري، قبـل هنايـة عـام               

وفيما يتصل بالتصديق املعتزم على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن            . أمكن إن
اء القـسري   االختفاء القسري، من املعتزم إدراج اجلرائم ذات الصلة املتعلقة حباالت االختف          

ن تنجـز هـذه     إ ومـا    .اًبشكل صريح يف القانون اجلنائي، وهو ما جيري التحضري له حالي          
وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         . اخلطوة، حىت يتم التصديق بسرعة    

بني املكاتب لتقييم مدى احلاجة     اً  وبروتوكوهلا االختياري، عينت احلكومة فريق عمل مشترك      
ويف ضوء عملية اإلصالح اجلارية لإلدارة العامـة الوطنيـة          . ت حتضرياً للتصديق  إىل تعديال 

ومن املقرر مواصلة االستعدادات   . ، تأخر تقدمي التقرير النهائي لفريق العمل      )١٣الفقرة   انظر(
  .ما إن يكتمل اإلصالح اإلداري، وذلك هبدف التصديق على االتفاقية يف أقرب وقت ممكن

 بشأن خفض  ١٩٦١ صدقت ليختنشتاين على كل من اتفاقية عام         ،٢٠٠٩ويف عام     -٩
ويف .  اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية  ١٩٥٤حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقية عام      

الوقت نفسه، سحبت التحفظات ذات الصلة على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، والعهـد             
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 ٢٠٠٩ويف عام . اقية اخلاصة بوضع الالجئنيالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتف
 جرى التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين علـى               اً،أيض

، أصبحت ليختنشتاين أول دولـة تـصدق علـى          ٢٠١٢مايو  / أيار ٨ويف  . الصعيد الدويل 
ويف الـسنوات   . نالتعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي بشأن جرميـة العـدوا           

: على ما يلي من االتفاقيات ذات الصلة حبقوق اإلنـسان         اً  األخرية، وقعت ليختنشتاين أيض   
اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واالتفاقية          

عال ذات الطـابع    األوروبية بشأن اجلرائم احلاسوبية وبروتوكوهلا اإلضايف املتعلق بتجرمي األف        
العنصري أو القائمة على كره األجانب اليت ترتكب من خالل النظم احلاسـوبية، واتفاقيـة               

وكذلك اتفاقية جملس أوروبا بشأن تزييف املنتجـات        ) ٢٠٠٨كلها عام   (الذخائر العنقودية   
  . الطبية واجلرائم املماثلة املنطوية على أخطار هتدد الصحة العامة

  ة حقوق اإلنسان وتعزيزهامؤسسات محاي  -باء  
 املكتب احلكومي   ويؤدي. توجد عدة مؤسسات لتعزيز حقوق اإلنسان يف ليختنشتاين         -١٠

ويدعو إىل مناهـضة    . ٢٠٠٥وهو موجود يف شكله احلايل منذ عام        اً  هاماً  لتكافؤ الفرص دور  
ة واالنـدماج،   التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص يف جماالت املساواة بني اجلنسني، واإلعاقة، واهلجر          

 مكاتـب وهيئـات     أُنشئت،  على مدى العقد املاضي   و. واحلرمان االجتماعي، وامليل اجلنسي   
جديدة مسؤولة عن مواضيع حمددة حلقوق اإلنسان داخل اإلدارة العامة الوطنيـة وخارجهـا              

مسؤول الندماج  لرة، على وجه اخلصوص، تعيني موظف       وهي تشمل داخل اإلدا   . السواء على
) ٢٠٠٨(ساعدة الـضحايا    مل، وإنشاء مكتب    )٢٠٠٨( السكان األجانب املقيمني     عن اندماج 

وقد شـكلت   . يقدم املشورة، وكذا املساعدة الطبية والنفسية واملالية، لضحايا اجلرائم وأقارهبم         
عدة جلان بصفتها هيئات استشارية بشأن مواضيع حمددة، منها على سبيل املثال            اً  احلكومة أيض 
  . ني اجلنسني، وجلنة احلماية من العنف، وجلنة قضايا االندماججلنة املساواة ب

) ٢٠٠٨منذ بداية عـام     (ومثة مؤسسة هامة أخرى هي اللجنة املستقلة لإلصالحيات           -١١
. اليت عهد إليها مبهمة رصد االمتثال لتنفيذ األحكام يف نظام العقوبـات ومعاملـة املـدانني               

لوقائية الوطنية على النحـو املـبني يف الربوتوكـول          تلعب دور اآللية ا   املؤسسة أيضاً    وتؤدي
ومما جتدر اإلشارة إليه كذلك مكتب كفالـة املـساواة          . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة املنشأ بقانون والذي تديره رابطة ليختنشتاين لألشخاص ذوي اإلعاقة
نوات األربع األخرية هو إنشاء ديـوان       وأهم ابتكار على املستوى املؤسسي يف الس        -١٢

وديوان مظامل األطفال والشباب مكتب مستقل وحمايد       . ٢٠٠٩مظامل األطفال والشباب عام     
. لالتصال والشكاوى بشأن القضايا املتعلقة باألطفال والشباب      اً  عمومإليه  وميسور الوصول   

غل والشكاوى والتوسـط   وتشمل والية ديوان مظامل األطفال والشباب تلقي األسئلة والشوا        
يف حالة الصعوبات والصراعات بني األفراد اخلواص واملكاتب والسلطات ومجيع املؤسسات           

ومثة مهمة . وتعاجل مجيع املسائل يف سرية تامة     . العامة اليت تتعامل مع قضايا األطفال والشباب      
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 حلقوق الطفـل    أخرى لديوان مظامل األطفال والشباب هي رصد تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة          
وانتخب برملان ليختنشتاين أول أمينة للمظـامل       . وغريها من األنظمة الوقائية الدولية لألطفال     

. ٢٠١٠ لفترة أربع سنوات، وبدأت عملها يف بداية عـام           ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  
مؤسسة إضـافية   بصفته  لس االستشاري لألطفال والشباب      أنشئ اجمل  اً، أيض ٢٠٠٩ويف عام   

ويتألف اجمللـس االستـشاري مـن    .  املستوى الوطين لتمثيل مصاحل األطفال والشباب      على
  .املنظمات واجملموعات العاملة يف جمال األطفال والشباب

ويف سياق إصالح إداري شامل يهدف إىل تبـسيط اهلياكـل وحتديـد أوضـح                 -١٣
تنشتاين بطرق  للمسؤوليات والصالحيات، سيجري تعديل نظام محاية حقوق اإلنسان يف ليخ         

فمن املقرر دمج أجزاء من مكتب تكافؤ الفرص يف مكتب الشؤون االجتماعيـة             . جوهرية
.  إضافة إىل أنشطة حقوق اإلنسان لشىت املكاتب اإلداريـة األخـرى           اً،واجملتمع املنشأ حديث  

واهلدف من ذلك هو ضمان جتميع مجيع املواضيع املتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز مـع               
وإضافة إىل ذلك، قررت احلكومة إنشاء هيئة مستقلة حلماية حقوق          .  يف املكتب نفسه   بعضها

ـ           . اإلنسان وتعزيزها  اً وستضم هذه اهليئة اجملاالت اليت ميارس فيها مكتب تكافؤ الفرص حالي
قرار اجلمعيـة العامـة لألمـم       (ملبادئ باريس   اً  ومن املقرر تصميم اهليئة وفق    . والية مستقلة 

وخللق املزيد من التآزر، من     ). ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤ املتحدة
  .املقرر دمج ديوان مظامل األطفال والشباب يف هذه اهليئة املستقلة اجلديدة

وقد كانت حالة البيانات يف جمال محاية حقوق اإلنسان وعدم التمييز نقطة ضـعف     -١٤
 ويف السنوات األخـرية، عـززت       .اً إليه مرار  يف املاضي، وهو أمر استرعي انتباه ليختنشتاين      

يتعلق مبواضيع حمـددة      فيما اجلهود الرامية إىل حتسني حالة البيانات يف جمال حقوق اإلنسان،         
ومما جتدر اإلشارة إليه بوجه خاص يف هذا . وكذلك من أجل احلصول على نظرة عامة أفضل 

عن حالة حقوق اإلنـسان يف      اً  ي إصدار تقرير ُيحدَّث سنو    ٢٠١٠الصدد قرار احلكومة عام     
 املوقـع   يف) Publikationen(وميكن االطالع على التقرير حتت باب املنشورات        . ليختنشتاين

  .www.aaa.llv.li :التايل

  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها  -رابعاً  

   املستضعفة بصفة خاصةوالفئاتاملساواة وعدم التمييز   -ألف  

  نوع اجلنس  -١  
 منـها،   اًتاين، يف جمال املساواة بني اجلنسني، تسع توصيات قبلت مثاني         تلقت ليختنش   -١٥

وجرت مراجعة التوصية الوحيدة اليت مل تقبلها ليختنشتاين، وهـي          . بعضها صياغةمع إعادة   
  .املتابعة القضائية التلقائية جلميع أفعال العنف املرتيل، وجرى تنفيذها يف غضون ذلك
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 ٦٥/١١ و ٦٥/١٠ و ٦٥/٩ و ٦٥/٨ و ٦٤/٩ و ٦٤/٨ و ٦٤/٧ و ٦٤/٦التوصيات رقم       
مكافحة العنف املرتيل؛ وتعزيز مشاركة املرأة يف مجيـع مـستويات وجمـاالت       : ٦٥/١٢و

تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وخباصة تيسري عودة املرأة إىل صفوف            وتعزيزالعامة؛   احلياة
ة؛ والتـصدي للتمييـز     القوى العاملة بعد الوالدة؛ والتغلب على القوالب النمطية التقليدي        

  .يتعلق باإلرث  فيماحبكم الواقع
. ما فتئ تكافؤ الفرص للرجل واملرأة مصدر قلق كبري للحكومة لـسنوات عديـدة               -١٦

وعلى مدى السنوات األربع املاضية، ما فتئت اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة الفعلية بـني               
  . قدم يف هذا الصدداملرأة والرجل تتقدم بثبات، وأحرز املزيد من الت

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة يف اجملال القانوين، جتدر اإلشارة على حنو خـاص إىل                -١٧
فقـد  . تعديل قانون اإلرث وإىل األحكام اجلديدة املتعلقة باجلرائم اجلنسية يف القانون اجلنائي      

نوين للـزوج   ، من أجل حتسني الوضع القـا      ٢٠١٢عام  اً  جوهرياً  نقح قانون اإلرث تنقيح   
وهلذا الغرض، زيد على وجه اخلصوص النصيب       . الشريك املسجل الباقي على قيد احلياة      أو

قبل اإلصالح، كـان    ف. القانوين للزوج أو الشريك املسجل املتبقي على قيد احلياة يف املرياث          
 بـصرف   -لزوج أو الشريك املسجل املتبقي على قيد احلياة ثلث التركة           ل النصيب القانوين 

عمل هلم   الوكان هذا يضع األزواج الذين.  املباشرالفرعلنظر عن األنصبة اليت حيصل عليها  ا
لذلك، يزيد هذا   اً  وتبع. والنصيب اجلديد من املرياث هو نصف التركة      . يف وضع غري موات   

. بدوره من النصيب املفروض الذي حيتسب على أساسه النصيب القـانوين مـن املـرياث              
بند الغرر، الذي يضمن عدم وضع      اً  ي حيكم النصيب املفروض اآلن أيض     ويتضمن القانون الذ  

  .الزوج الباقي على قيد احلياة يف وضع غري موات
وسعت التعديالت اليت أدخلت على القانون الذي حيكم اجلرائم اجلنائيـة اجلنـسية               -١٨
 تتخـذها  العملية الـيت     توسيع احلماية املادية والقانونية للضحايا والتكملة القانونية للتدابري        إىل

      / حزيـران  ١مـن   اً  واعتبار. احلكومة ملكافحة العنف ضد املرأة والطفل، وكذا العنف املرتيل        
ففـي  . ، مت توسيع فئة اجلرائم اجلنائية اليت تستوجب املتابعة القـضائية التلقائيـة            ٢٠١١يونيه  

، واالغتـصاب   ") املـستمرة  املالحقة("حاالت التهديدات اخلطرية ألقرب األقربني، واملطاردة       
اإلكراه على ممارسة اجلنس يف إطار الزوجية أو الشراكة املرتلية، وكذا الـزواج بـاإلكراه،                أو

وتـضمن املتابعـة   . أسقط اشتراط إذن الشخص املتضرر من أجل حتريك املتابعـة القـضائية   
. العنف املـرتيل  التلقائية توقف سريان أي شروط مسبقة مقيِّدة على أشكال شىت من             القضائية

كما يساهم اإلدراج الصريح إلمكانية إيقاع عقوبة جنائية على تـشويه األعـضاء التناسـلية               
  .، يف تعزيز محاية ضحايا العنف٢٠١١يونيه / حزيران١حيز النفاذ يف اً لإلناث الذي دخل أيض

 وجوهره، وهـو    ٢٠٠١ويشكل قانون احلماية من العنف الساري النفاذ منذ عام            -١٩
ففي كل سـنة، ترسـل      . ملكافحة العنف املرتيل  اً  ق يف طرد اجلاين كتدبري وقائي، أساس      احل

بطاقات طوارئ بثمان لغات تتضمن معلومات عن العنف املرتيل ومكاتب االتصال املفتوحة            
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ـ    . لألشخاص املتضررين إىل شىت املكاتب العامة يف ليختنشتاين         .اًوهذه البطاقات متاحة جمان
. ىل ثالث سنوات محالت بالتعاون مع منظمة غري حكوميـة أو أكثـر            وتنظم كل سنتني إ   

، على سبيل املثال، من املقرر تنظيم محلة ضد العنف املرتيل ملدة أسـبوعني              ٢٠١٢عام   ويف
  .بتعاون مع دار املرأة يف ليختنشتاين

 هناك  تزال  ال وبالرغم من إقرار املساواة القانونية بني املرأة والرجل يف ليختنشتاين،           -٢٠
  عديدة وُنفذت  طلقت تدابري ويف هذا اجملال، أُ   . حتديات أمام التحقيق الكامل للمساواة الفعلية     

وكما هـو   . العديد منها أيضاً  يف    بتعاون مع اجملتمع املدين    - خالل السنوات األربع املاضية   
هليئـات  احلال يف العديد من البلدان األخرى، مل يتحقق بعد التمثيل املتوازن للجنـسني يف ا              

ففي الربملان كما يف اجملالس البلدية، تشغل املرأة حنو ربـع           . السياسية يف العديد من اجملاالت    
اً جيد  ولتحسني هذا الوضع، تقدم دورة يف العمل السياسي لفائدة املرأة لقيت إقباالً           . املقاعد
ا وإمكاناهتـا   وهتدف هذه الدورة إىل التمكني للمرأة وتشجيعها على املسامهة هبمومه         . للغاية
ُيقدَّم للنساء الالئي يقررن الترشح ملقعد يف الربملـان          و .السياسية ويف احلياة العامة   اهليئات   يف
اً ، تتيح هلن بـروز    www.frauenwahl.liاجمللس البلدي دعم إضايف من خالل بوابة خاصة،          أو

 الربملانيات بشأن    ما فتئت جوالت النقاش العام مع      اً،ومنذ سنوات عديدة أيض   . أكرباً  إعالمي
وإضافة إىل هذه التدابري املـستمرة، فوضـت جلنـة          . املواضيع الراهنة جترى مرتني يف السنة     

حاالت رفض الترشح يف االنتخابـات      " إجراء دراسة عن     ٢٠١١املساواة بني اجلنسني عام     
 وتناولت هذه الدراسة سبب قرار النساء والرجال الذين طلب منـهم        ". ٢٠١١البلدية لعام   

وقدمت الدراسة مؤشرات بشأن العوامل اليت قد تكـون         . الترشح ملنصب انتخايب أال يفعلوا    
  . حامسة يف املستقبل يف حتفيز املزيد من النساء على الترشح للمناصب االنتخابية

ومثة مسألة أخرى هامة يف سياسة املساواة بني اجلنسني يف ليختنشتاين هي تكـافؤ                -٢١
فأساسها القانوين منصوص عليه يف قانون املساواة       . جل يف سوق العمل   الفرص بني املرأة والر   

وعلـى مـدى العقـود      .  ونقح مرتني منذ ذلك احلني     ١٩٩٩بني اجلنسني الذي صدر عام      
لذلك حنو مزيد من أوجه     اً  االجتاه العام حنو زيادة فرص عمل املرأة وتبع       اً  املاضية، كان واضح  

 ٤٠,٢، بلغت نسبة النساء مـن العمـال         ٢٠١٠ عام   ويف. التشابه مع أمناط عمالة الرجال    
فقد كان األجر الشهري اإلمجـايل للمـرأة        . تزال الفوارق واضحة    ال ومع ذلك، . املائة يف
 وتعتـرب األجـور جمـاالً     . من نظريه لدى الرجـل    يف املائة    ١٩,٥ أقل بنسبة    ٢٠٠٩ عام
دراسة االستقصائية عـن    ، من بينها ال   ٢٠١٢حساسية خاصة اختذت فيه تدابري شىت عام         ذا

ومثة مـشروع   . انعدام املساواة يف األجور اليت أجريت للمرة الثانية يف اإلدارة العامة الوطنية           
، سيجري خاللـه    )Such a (Wage) Drama"(أي فاجعة هذه  ): األجور"(آخر مربمج يسمى    

وتصل حصة  . املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة     ) انعدام(إعالم السكان وتوعيتهم بشأن     
 مؤسسة ومرفق عام وكذا مؤسـسة       ٢٤املرأة من املستوى اإلداري االستراتيجي ملا جمموعه        

  . يف املائة٢٤,٣للدولة اً خاصة مملوكة جزئي
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باملساواة بني املرأة والرجل يف مكان العمل مسألة تعزيـز          اً  وثيقاً  ومما يرتبط ارتباط    -٢٢
ولليختنشتاين مبوازاة ذلـك    . األسرة بشكل عام  التوافق بني األسرة والعمل، وكذلك سياسة       

من مرافق الرعاية النهارية لألطفال وغريها من عروض الرعاية خـارج            اًجدشبكة متطورة   
وتقدم احلكومة الدعم لعروض الرعاية النهارية خارج .  اليت تتمتع بشعبية كبرية ،نطاق األسرة 

.  البلديات وشركات القطاع اخلاص    املرتل، وهي حتسنها باستمرار إىل أرفع مستوى بإشراك       
وخيول القانون للمرأة يف ليختنـشتاين،      . مدارس ليوم كامل  تتيح  عدة بلديات   وهناك أصالً   

 كما لألمهات واآلبـاء احلـق،       .اً أسبوع ٢٠، إجازة أمومة مدفوعة األجر مدهتا       الوضع بعد
سمح اإلدارة العامـة    وت.  أشهر ٣إضافة إىل ذلك، يف إجازة والدية غري مدفوعة األجر مدهتا           

.  عمل، للموظفني املهتمني بالعمل لدوام جزئي إىل أقصى حـد ممكـن  ةالوطنية، بصفتها رب 
ولرفع مستوى وعي القطاع اخلاص مبزايا الشركات وسياسات املوظفني املراعيـة لألسـرة،        

ظم ويف هذا الـصدد، سـين     . جيري السعي إىل تبادل اآلراء مع النقابات املهنية يف هذا الباب          
يف تشرين !"  مكسب للشركات- التوافق بني األسرة والعمل  "حدث افتتاحي حول موضوع     

وتنفذ احلكومة تدابري شىت لدعم األمهات أثناء عـودهتن إىل سـوق            . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
   .اًجماناً فردياً  مجاعية وإرشادةيإذ تقدم للعائدات منهن دورات تدريب: العمل بعد انقطاع

باملواقف، اً  وثيقاً  قيق تكافؤ الفرص الفعلي بني الرجل واملرأة يرتبط ارتباط        ومبا أن حت    -٢٣
وجتدر اإلشـارة هنـا إىل      . تتخذ باستمرار تدابري هبدف التوعية باألدوار النمطية وتبديدها       

مشاريع مدرسية شىت جتري فيها توعية الشباب بالقضايا اجلنسانية، أو ميكن فيها للتالميـذ              
  .ختضع للقوالب النمطية اجلنسانية  الالتعرف على مهن

  األطفال  -٢  

إنشاء آلية مـستقلة مكلفـة بـالنظر يف         : ٦٥/٢٥ و ٦٥/٢٤ و ٦٤/٤التوصيات رقم       
شكاوى انتهاك حقوق الطفل؛ وحظر مجيع أشكال العقاب البـدين لألطفـال؛ واختـاذ              

  .م أحواهلولتحسنيحلماية األطفال املتضررين من اعتقال أو سجن والديهم  تدابري
، دخل قانون األطفال والشباب اجلديد حيـز النفـاذ يف         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١يف    -٢٤

األطفـال والـشباب وكـذا    مشلت وقد وضع هذا القانون يف عملية تشاركية       . ليختنشتاين
وأدرجت يف القانون صراحة حقوق الطفل املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل            . نيالبالغ

 بني العناصر املبتكرة األخرى إنشاء مؤسستني مستقلتني جديـدتني،  ومن. ومبدأ عدم التمييز 
اً انظـر أيـض  (مها ديوان مظامل األطفال والشباب واجمللس االستشاري لألطفال والـشباب         

عما يرتبط بذلك من تكريس ملشاركة األطفال والـشباب يف األمـور              ، فضالً )١٢ الفقرة
كما أدرجت مشاركة األطفال والـشباب يف       . تتعلق هبم على املستوى الوطين والبلدي      اليت

  ).٢٠١١بالصيغة اليت نقح هبا عام (قانون املدارس 
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ومن العناصر اهلامة اإلضافية املدرجة يف قانون األطفال والشباب اجلديد القواعـد              -٢٥
اجلديدة اليت تنظم حق وواجب اإلبالغ عن تعريض رفاه األطفال للخطر، وتقـدمي الـدعم               

طفال والشباب القانون، وقواعد جديدة تنظم عمليات التبين، وتعزيز املكانة          عندما خيالف األ  
مبا يف ذلك   (اب  القانونية للطفل يف اإلجراءات القضائية للكفالة، وتعزيز محاية األطفال والشب         

  ).ملشروبات الكحولية ومنتجات التبغ وبيعهااالقواعد اجلديدة إلعالن 
 تربية خالية من العنف يف قانون األطفال والشباب         وإضافة إىل ذلك، أدرج احلق يف       -٢٦

وينص قانون األطفال والـشباب     . اجلديد، املكمل لألحكام املوجودة يف القانون املدين العام       
جبميع أشكال العقاب البدين، وكذا األذى النفسي وغريها مـن التـدابري       عدم السماح   على  
 وإمنا إىل مجيع األشخاص املـشاركني يف        وال يشري هذا احلظر إىل الوالدين فحسب،      . املهينة

  . التعليم والتربية
وقد حتقق توسع هام حلماية األطفال من االعتداء اجلنسي وغريه من أشكال العنف               -٢٧

دخل حيـز النفـاذ      (٢٠١٠اجلنسي مع تنقيح القانون املتعلق باجلرائم اجلنائية اجلنسية لعام          
وتوسِّع التعديالت املدخلة   ). ٢٠١١يونيه  /ن حزيرا ١يف  اً   وجزئي ٢٠١١مارس  / آذار ١٦ يف

وأدرجت جرائم جنائية جديدة، منها الدخول يف اتصاالت . احلماية املادية والقانونية للضحايا
وعالوة علـى  ). االستمالة(جنسية مع األطفال باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

. بغـاء يف الاملواد اإلباحيـة و طفال يف باستغالل األذلك، أُخذ بتجرمي شامل للسلوك املتصل       
رتكب يف حق األطفال    تيتعلق بعدة جرائم جنسية       فيما وأُخذ بالوالية القضائية خارج اإلقليم    

يتعلق باألفعال اإلجرامية املرتكبـة يف حـق          فيما ومت متديد فترة التقادم القانوين    . والشباب
خالل عدم احتساب الوقت الذي يسبق      االستقاللية اجلنسية وغريها من اجلرائم اجلنسية من        

 تنص املقتضيات اجلديدة علـى      اً،ومراعاةً للجانب الوقائي أيض   . وصول الضحية سن البلوغ   
رصد أشد للمدانني بارتكاب جرائم جنسية، مبا يف ذلك إمكانية االختبار القـضائي حتـت               

  .عمل املشروط، وحظر بعض أنواع الاملراقبة، واإللزام بتوجيهات عند اإلفراج
 إذ تواجه ليختنشتاين، مثـل دول       :اًوسياسة حقوق الطفل هي سياسة األسرة أيض        -٢٨

فقد غريت التحوالت االجتماعيـة     . أوروبية أخرى، حتديات كبرية يف جمال سياسة األسرة       
 وعلى أساس هذه األفكار، قدمت      .اًجذرياً  اهلياكل األسرية واحتياجات اآلباء واألبناء تغيري     

لـسياسة األسـرة    اً  ، وهو يوفر إطـار    ٢٠١١عام  "  األسرة يف ليختنشتاين   إطار"احلكومة  
اً وفق. وحيدد إطار األسرة أكثر بقائمة من التدابري      .  ما يكون للحياة   يف واألطفال والشباب أو  

على اجملـاالت األربعـة     احلكومة  ، تركز   ٢٠١٣ و ٢٠١٢ألحدث قائمة من التدابري لعامي      
العمل، ومنع الديون يف أوساط الشباب، والعمل الشبايب املفتوح،         التوافق بني األسرة و   : التالية

واهلدف النهائي هو توفري ظروف جيدة لشىت أشكال احليـاة واألسـرة            . وتثقيف الوالدين 
  .والقيام، هلذا الغرض، باجلمع والتنسيق بني اجلهات املعنية يف مجيع اجملاالت
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شامل األول، بضرورة اختاذ تدابري     ليختنشتاين، يف االستعراض الدوري ال    أوصيت  و  -٢٩
خاصة حلماية الطفل الذي يودع والداه رهن االحتجاز أو السجن، مـع مراعـاة التطـور                

فـإذا  : يف ليختنشتاين اً  وهذه التدابري موجودة سلف   . اجلسماين واالجتماعي والنفسي للطفل   
ضم علمـاء   أودع أحد الوالدين رهن االحتجاز أو السجن، يقوم فريق متعدد التخصصات ي           

تماعية بتقييم حالـة    نفس الطفل ومرشدين اجتماعيني ومربني يعملون ملكتب الشؤون االج        
) مع الوالد اآلخـر ( الفريق ما إذا كان ميكن للطفل أن يظل يف األسرة القريبة          قرروي. األسرة

أو األسرة املمتدة بالرغم من سجن أحد الوالدين، وما إذا كان يلزم اختاذ تـدابري خاصـة                 
  .دعم الطفل من مكتب الشؤون االجتماعية أو/و

، أجرت املؤسستان املستقلتان اجلديدتان املنشأتان مبوجـب قـانون          ٢٠١١ويف عام     -٣٠
األطفال والشباب، ومها ديوان مظامل األطفال والشباب واجمللس االستشاري لألطفال والشباب، 

 يف املائة من األطفال ٢٠  وهو ما يعادل حوايل-  طفل وشاب١ ١٠٠دراسة استقصائية مشلت 
. وسئل األطفال عن وضعهم املعيشي ورغباهتم ومشاكلهم      . يف هذه الفئة العمرية يف ليختنشتاين     

يعكس منظور األطفال والشباب، وقدم إىل اجلمهور يف ليختنشتاين وإىل          اً  وكانت النتيجة تقرير  
سـة أن األطفـال والـشباب يف        وتظهر الدرا . )١(قوق الطفل يف األمم املتحدة    املعنية حب لجنة  ال

ليختنشتاين يعتربون ظروفهم املعيشية مرضية، وأهنم يدركون مزايا صغر حجم البلد وازدهـاره   
جماالت شىت تتسع ملزيد من التحسني، مثل ما يتعلـق باملـشاركة            اً  وحدد التقرير أيض  . املادي

). لة االنفـصال والطـالق    طلب الوساطة القبلية املدعومة من الدولة يف حا       (واحلضانة الوالدية   
  .العمل من أجل نظام حضانة مشتركة من كال الوالدين داخل الوزارة املسؤولةاً وجيري حالي

  املسنون  -٣  
 مما يسمح لـسكان البلـد       اً،تعد خمصصات الشيخوخة يف ليختنشتاين متطورة جد        -٣١

 أي زيـادة    - يةللتطورات الدميغراف اً  ونظر. باحلفاظ على مستوى معيشي الئق بعد تقاعدهم      
 وكذلك تغري طلبات واحتياجات املسنني، تعتقد احلكومة أن اعتماد نظـرة            - حصة املسنني 

وسياسة الشيخوخة وفية ملبدأ أنـه ينبغـي أن يكـون           . مشولية لسياسة الشيخوخة أمر هام    
الرعاية قادرين على العيش معتمدين على ذاهتم وبشكل مستقل إىل           إىل   نياحملتاجاألشخاص  

  .حد ممكنأقصى 
ويف حني ركزت اهلياكل السابقة لرعاية املسنني بشكل كبري على الرعاية املؤسـسية،               -٣٢

 من أجـل تنفيـذ      ٢٠٠٧تعززت خيارات الرعاية يف املرتل وكذلك الرعاية الوقائية منذ عام           
وتشمل هذه االستراتيجية تقدمي الدعم لألقارب الذين يرعون األشخاص         . املذكور أعاله  املبدأ
اسـتراتيجية  "وكجزء من سياسة الشيخوخة، اعتمدت احلكومة    .  الرعاية يف املرتل    إىل نيتاجاحمل

  .ملعاجلة متمايزة ملوضوع معقد ومتزايد األمهيةاً  توفر إطار٢٠١٢حمددة عام " َخَرف
__________ 

: ميكن االطالع على التقرير املزدوج اللغة وحتميله باللغتني األملانيـة واإلنكليزيـة مـن املوقـع التـايل                  )١(
www.oskj.li, Aktivitäten, Kinder- & Jugendbericht 2011. 
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ولتحسني مشاركة املسنني يف القرارات السياسية املتعلقة بسياسة الشيخوخة، أنشأت   -٣٣
للمسنني يتسم باحلياد السياسي وباالسـتقاللية عـن        اً  استشارياً   جملس ٢٠٠٧احلكومة عام   

ويعمل اجمللس االستشاري للمسنني مبثابة صـوت       . املؤسسات ليتوىل وظيفة هيئة استشارية    
 وتدأب. ملسين ليختنشتاين ويقدم مصاحلهم وشواغلهم يف عملية صنع الرأي السياسي الوطين          

ت ومحالت ودراسات بالتعاون مع خمتلف املنظمـات ذات         مناسباأيضاً على تنظيم    احلكومة  
أنشأت احلكومـة   و.  وكذلك التفاهم بني األجيال    الصلة، من أجل تعزيز التبادل والتضامن     

ـ إضافة إىل ذلك مبوقعها على شبكة اإل       ، بوابـة للمعلومـات     www.zukunftalter.liت،  نترن
  . خةواالتصاالت بشأن مجيع املسائل املتصلة بسياسية الشيخو

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  
حتققت املساواة القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ليختنشتاين من خالل قـانون              -٣٤

. ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي دخل حيز النفاذ يف          
ندماج إىل أقصى   ويهدف هذا القانون إىل منع التمييز والتهميش يف احلياة اليومية وتسهيل اال           

. على إنشاء مكتب املـساواة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة         اً  وينص القانون أيض  . حد ممكن 
وتضطلع رابطة ليختنشتاين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهي مؤسسة مستقلة متثـل مـصاحل             

. األشخاص ذوي اإلعاقة، بوظيفة مكتب املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة نيابة عن احلكومة           
، من املقرر أن يضطلع     )١٣انظر الفقرة   (ح الشامل لإلدارة العامة الوطنية      وكجزء من اإلصال  

وسيتيح هذا لرابطة األشخاص ذوي     . هبذه الوظيفة مكتب مركزي داخل اإلدارة يف املستقبل       
  .اإلعاقة العودة إىل التركيز احلصري على دورها كمنظمة غري حكومية

عاقة حيز النفـاذ، أصـبح أحـد        ومنذ دخول قانون املساواة لألشخاص ذوي اإل        -٣٥
األهداف الرئيسية هو اختاذ تدابري لتحقيق املساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوعيـة             

بني شىت اجملموعـات      فيما السكان بشواغل األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز الربط الشبكي       
ألخرية، جتدر اإلشـارة    وفيما يتعلق بالنقطة ا   . احلكومية وغري احلكومية العاملة يف هذا اجملال      

 منظمـة   ٢٠فقد انضم مـا جمموعـه       : "Sichtwechsel"خاصةً إىل جمموعة الربط الشبكي      
حكومية وغري حكومية إىل بعضها البعض يف جمموعة غري رمسية تتبادل األفكار واخلـربات،              
وتطلق محالت مشتركة، وتوفر معلومات حول موضوع اإلعاقة يف ليختنشتاين عرب موقعها            

 مبناسبة معرض مشترك    ٢٠١٠وتشكلت اجملموعة عام    . www.sichtwechsel.liت  نترناإلعلى  
ومثة عملية توعية أخرى    . للذكرى السنوية اخلمسني للتأمني ضد العجز يف ليختنشتاين       اً  إحياء

إذ يكتب أشخاص ذوو إعاقة مقاالت صحافية تنشر بانتظام يف          ": mittendrin"هي مشروع   
، ستظهر املقاالت يف صحيفة منفصلة      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف  . الصحف الوطنية 

ومن املقرر إصدار املزيد من أعداد هـذه        . للمرة األوىل وسترسل إىل مجيع بيوت ليختنشتاين      
  .الصحيفة السنة املقبلة
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يزال قانون التـأمني ضـد        ال وإضافة إىل قانون املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة،        -٣٦
ويهدف إىل تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة      . يشكل األساس القانوين  ) ١٩٦٠منذ  (العجز  

بوسائلهم اخلاصة ويتمكنوا مـن أن      اً  أو جزئي اً  كيما يتمكنوا من االعتماد على أنفسهم كلي      
ولذلك، هلم احلق يف جمموعـة مـن تـدابري          . حييوا حياهتم بأكرب قدر ممكن من االستقاللية      

 والتدريب املستمر، وإعانات األجور، ومـساعدات       االندماج من مثل إعادة التدريب املهين     
 حيق هلم احلصول    اً،وإذا مل يكونوا قادرين على العمل أو مل يكونوا قادرين إال جزئي           . إضافية

، تبنت احلكومة تنفيذ مفهوم جديد لتحـسني        ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . على معاش العجز  
هذا املفهوم على إنشاء مكتـب      وينطوي  . اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مكان العمل      

). مثل األقارب وأرباب العمـل    (اتصال مركزي لألشخاص املتضررين واألطراف األخرى       
عدة مؤسـسات   اً  على مكتب االتصال املركزي أن جيمِّع العروض اليت كانت تقدمها سابق          و

ومثة هدف آخر للمفهوم هو حتقيق تعاون أوثق مع أرباب العمل وكذلك دعمهـم              . خمتلفة
  .اًومن املقرر تطبيق هذا املفهوم كجزء من اإلصالح اإلداري اجلاري حالي. توعيتهمو

واختذت احلكومة، عالوة على ذلك، تدابري شىت للقضاء على احلواجز اليت تنتصب              -٣٧
لتحسني الوصول إىل املعلومات، وّسعت احلكومة إمكانيـة        ف. أمام األشخاص ذوي اإلعاقة   
 قبل بضعة أشهر، من     www.regierung.liت  نترنها الرمسية على اإل   الوصول دون قيود إىل بوابت    

خالل توفري خدمة بلغة اإلشارة؛ وقد وفر اخلدمة نفسها املوقع اإللكتروين للمعلومات الرمسية             
ت حيمـل عنـوان   نترنعلى اإل دليالًأيضاً  تتعهد احلكومة   و. www.liechtenstein.liعن البلد،   

 معلومات راهنـة عـن   يقدم، "Barrier-free through Liechtenstein"" ليختنشتاين بال قيود"
  . إمكانية الوصول إىل املباين العامة واملطاعم وعيادات األطباء وما إليها

على تنقيح الشروط املسبقة للتصديق على اتفاقية حقـوق         اً  وتعكف احلكومة حالي    -٣٨
  ).٨انظر الفقرة (األشخاص ذوي اإلعاقة 

  ج السكان األجانب املقيمني اهلجرة واندما  -٥  

اختـاذ خطـوات لتحـسني    : ٦٥/٢٠ و٦٥/١٨ و ٦٥/١٧ و ٦٤/١٢التوصيات رقم       
سيما يف العملية التعليمية؛ وإيالء اهتمام خاص حلالة األجانب،           ال اندماج خمتلف الفئات،  
  .واحترام تنوع الثقافات

ث جمموعـات مـن     مييز القانون الذي ينظم وضع األجانب يف ليختنشتاين بني ثال           -٣٩
املواطنون السويسريون، ومواطنو الدول األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية،         : األجانب

ويستند هذا التمييز على املعاهدات الدولية املربمة مع        ). الدول األخرى (ومواطنو باقي الدول    
لمعاملة باملثـل   سويسرا وكذلك قانون املنطقة االقتصادية األوروبية اليت حتتوي على قواعد ل          

احملددة (حتكم معاملة مواطين كل جانب من اجلانبني وأقارهبم وكذلك حرية تنقل األشخاص             
وقد وضِّح الوضع القانوين للسكان األجانب بالنسبة للمجموعتني األوليني من          ). حبصة معينة 
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تـصادية   يف قانون حرية تنقل مواطين املنطقة االق       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١األجانب منذ   
 كـانون   ١ومواطين البلدان األخرى منذ     ) قانون حرية تنقل األشخاص   (األوروبية وسويسرا   

  ).أغسطس/قانون األجانب، آب( يف قانون األجانب ٢٠٠٩يناير /الثاين
 يف ٣٣,٣وتصل نسبة األجانب إىل عدد السكان املقيمني إقامة دائمة يف ليختنشتاين      -٤٠

 وينحدر حوايل نصف املواطنني األجانب الذين يعيـشون يف          .اًاملائة، وهي نسبة مرتفعة نسبي    
النمسا وأملانيا، وحوايل الثلث اً ليختنشتاين من أراضي املنطقة االقتصادية األوروبية، وخصوص 

  . من سويسرا، واخلُمس من بلدان أخرى
إىل حد كبري علـى مـدى       اً   التعايش بني السكان احملليني واألجانب سلمي      ظلوقد    -٤١
 مسامهة  بقدرد، سيما وأن السكان األجانب يشاركون بدورهم يف النجاح االقتصادي           عقو

ويف الوقت نفـسه، يعـد انـدماج        . السكان احملليني ومندجمون يف البنيات االجتماعية للبلد      
ويفهم االندماج على أنـه عمليـة     . من شواغل حكومة ليختنشتاين   اً  رئيسي  األجانب شاغالً 

 املتبادل والتفاهم من اجملتمع املضيف واملهاجرين كليهما، ويستند إىل          متبادلة تتطلب االحترام  
ويتضمن كل من قانون حرية تنقل األشخاص وقـانون األجانـب           ". املطالبة والترقية "مبدأ  

قانون حرية تنقل األشخاص كهدف يتعني حتقيقه، وقانون األجانـب    : مبادئ االندماج هذه  
 املربم بني مواطين البلدان األخرى ومـسؤول مكتـب          كأداء ملزم يف إطار اتفاق االندماج     

هلذا االتفاق، بتعلم اللغة األملانية     اً   البلد اآلخر، وفق   وويتعهد مواطن . اهلجرة وجوازات السفر  
دعم ويف املقابل، يُ  . واكتساب املعارف األساسية بالنظام القانوين لليختنشتاين وهيكل دولتها       

  .األملانيةاملواطنون يف جهودهم لتعلم اللغة 
. االنـدماج شؤون  ، أنشأت احلكومة منصب موظف      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١ويف    -٤٢
لالنـدماج عنوانـه      شـامالً اً  ، اعتمدت احلكومة مفهوم   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ويف

 ٢٠١١، يتضمن خطة من التـدابري لألعـوام مـن      " القوة من خالل التنوع    - ليختنشتاين"
ليختنشتاين تـساعد   ) ١: سة مبادئ توجِّه سياسةَ االندماج    ويتضمن املفهوم مخ  . ٢٠١٣ إىل

وليختنشتاين تثمن التنوع   ) ٢منها؛  االستفادة  على تفتق إمكانات الناس الذين يعيشون هبا و       
" بلد ملتقـى الثقافـات    "وليختنشتاين متوقع نفسها بأهنا     ) ٣وتعززه بطريقة حمددة اهلدف؛     

ويعتزوا باالنتماء به بلد ملن يعيشون فيه أن يفخروا      وليختنشتاين  ) ٤املشاركة؛   لكل فرد  يتيح
  .وليختنشتاين تعمل بفاعلية على تعزيز تعدد اللغات) ٥إليه؛ 
األجانب بصورة أفضل، ُنقح قانون احلصول على اجلنسية الوطنية وفقـداهنا           دمج  ول  -٤٣

ني يف ، جيب على األجانب الـراغب   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ومنذ  ). قانون اجلنسية (
احلصول على جنسية ليختنشتاين إثبات إتقاهنم للغة األملانية وحتصيلهم معرفة أساسية بالنظام            

 وهبذه الطريقة، ميكن النظر إىل التجنيس       .القانوين لليختنشتاين وبنية دولتها وتارخيها وثقافتها     
ة للحـصول   ويف إطار التنقيح، خفضت فترة اإلقامة الالزم      . بأنه ختام عملية اندماج ناجحة    
  . سنوات٥ إىل ١٠على اجلنسية بسبب الزواج من 
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آخر يف اندماج السكان األجانب وتعزيز التسامح       اً  هاماً  النظام الدراسي دور  ؤدي  وي  -٤٤
 العديد من التدابري يف هذا الصدد، علـى         وقد اتُّخذ . ن احملليني واألجانب  والتفاهم بني السكا  

  ).احلق يف التعليم(النحو الذي نوقش يف الفصل األول 

  العنصرية  -٦  
من القانون اجلنائي على املتابعة اجلنائية للـسلوك        ) ٥(٣٣ واملادة   ٢٨٣تنص املادة     -٤٥

  .العنصري

ىل مكافحة  مواصلة اجلهود والتدابري الرامية إ    : ١٦-٦٤/١٣ و ٦٤/١١التوصيات رقم       
  .العنصرية واحلفاظ عليها؛ ورصد وتوثيق احلوادث العنصرية

قبلت ليختنشتاين دون حتفظات كافة التوصيات اخلمس اليت قدمت إليهـا يف إطـار                -٤٦
وقد نفـذت، علـى مـدى       . االستعراض الدوري الشامل بشأن موضوع مكافحة العنصرية      

. هبذه التوصيات وتوصيات هيئات املعاهدات     السنوات األربع املاضية، العديد من التدابري عمالً      
وقد نظمت فعاليات ومحالت لتوعية السكان وحتسيسهم، وأجريت حبوث أساسـية، وأعـد             

فقد أنشأهتا  : يف هذا الصدد  اً  هاماً  جلنة احلماية من العنف دور    ؤدي  وت. حتليل إحصائي للبيانات  
وتـشمل  . يادة الشرطة الوطنية  هيئة مشتركة بني املكاتب حتت ق     بصفتها   ٢٠٠٣احلكومة عام   

والية هذه اللجنة رصد وتوثيق حالة عنف اليمني املتطرف يف ليختنشتاين والتنبيـه املبكـر إىل              
  .التطورات اخلطرية

، انتهي من دراسة سوسيولوجية بتكليف من احلكومة عـن ظـاهرة          ٢٠٠٩ويف عام     -٤٧
اً  الدراسة أيض  أصحابويعدد  . التطرف اليميين يف ليختنشتاين وأسبابه وعرضت على اجلمهور       

عدة توصيات بشأن النُّهج اليت على السلطات سلوكها عند مكافحـة العنـصرية والتطـرف               
وبناء على هذا التقييم،    . مت جلنة احلماية من العنف التابعة للحكومة نتائج الدراسة        وقيَّ. اليميين

، ٢٠١٥-٢٠١٠يميين أعوام   اعتمدت احلكومة خطة من التدابري الرامية إىل مكافحة التطرف ال         
  . تتضمن العديد من األنشطة

ومن النقاط األساسية يف قائمة التدابري هذه إنشاء مكتب متخصص ملكافحة التطرف              -٤٨
 وتكليفه بوالية توجيه املساعدين الذين يواجهون مسألة التطرف اليمـيين           ٢٠١٠اليميين عام   

 وجهك يف   اكشف عن ("د العنف اليميين    وبناء معارف استشارية، وإطالق محلة توعية عامة ض       
، وتوفري التدريب على دفع العدوان مـن أجـل التـصدي            )٢٠١٠،  "مكافحة العنف اليميين  

حتـسني  اً  ومن األولويات األساسية لقائمة التدابري أيـض      . للمتطرفني اليمينيني العنيفني وغريهم   
لصدد، كلفت احلكومـة معهـد      ويف هذا ا  . البيانات املتعلقة بالعنصرية والتطرف اليميين     حالة

حبوث مستقل بإعداد تقرير رصد سنوي يوثق مجيع احلوادث والتدابري املرتبطة بالتطرف اليميين             
، ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . وينشر تقرير رصد التطرف اليميين ويتاح للجمهور      . يف ليختنشتاين 

؛ www.respect-bitte.li  املـوقعني  متاح يف  (٢٠١١نشر تقرير رصد التطرف اليميين الثاين لعام        
  ).www.landespolizei.liو



A/HRC/WG.6/15/LIE/1 

GE.12-17996 16 

 شكلت قائمة تدابري مكافحة التطرف اليمـيين        اً،وإضافة إىل النقاط املذكورة سالف      -٤٩
أساس عدة دورات تدريب مستمر للعاملني االجتماعيني، واملدرسني، ومن إليهم، من أجـل       

واإلرشـاد إىل   ) طرفني اليمينـيني  كيفية التعرف على املت   (حتسيسهم مبشكلة التطرف اليميين     
  .أمناط التدخل املالئمة

فعلى مستوى التعليم، توىل أمهيـة      . يف الوقاية من العنصرية   اً  هاماً   املدارس دور  وتؤدي  -٥٠
وتعليم االشـتراكية الوطنيـة موضـوع إلزامـي حيظـى      . خاصة للتعليم التارخيي والسياسي  

وتتاح مواد تعليمية مناسبة ويشجَّع بشكل فاعل       . نويةيف املناهج الدراسية للمرحلة الثا     باألولوية
وإضافة إىل ذلك، تنظم محالت ومشاريع يف       . على وضع كتب دراسية ذات صلة بليختنشتاين      

وجتدر اإلشارة بصورة   .  بطريقة نقدية  اليمييناملدارس تتيح للتالميذ مواجهة العنصرية والتطرف       
فإىل جانب دورات التـدريب املـستمر       . حرقةخاصة يف هذا الباب إىل الذكرى السنوية للم       

للمدرسني املذكورة أعاله، تشمل تدابري التصدي للرتعات املتطرفة تقدمي املـشورة البـسيطة             
والعمـل  ) املدرس دور مـستودع األسـرار     /على سبيل املثال تقمص زميل الدراسة     (للتالميذ  

  .االجتماعي للمدرسة

  امليل اجلنسي  -٧  

  .قانون يأخذ بالشراكات املسجلة لألزواج املثليني: ٦٥/١٣التوصية رقم     
 ١مع بدء نفاذ القانون اجلديد املتعلق بالشراكات املـسجلة لـألزواج املثلـيني يف            -٥١
دمت مسامهة هامة للتغلب علـى التمييـز واحملرمـات          ، تكون قد قُ   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

بح األزواج املثليون قـادرين علـى   ومنذ ذلك احلني، أص . االجتماعية املتعلقة باملثلية اجلنسية   
  .ويتم اإلشهاد على الشراكة املسجلة من قبل مكتب السجل املدين. تسجيل شراكاهتم

وجيب علـى   : ويشكل التسجيل األساس القانوين لشراكة حبقوق وواجبات متبادلة         -٥٢
اذ وجيب اخت . الشريكني املسجلني أن يقدم أحدمها لآلخر معلومات عن دخله وأصوله وديونه          

ويعترب األزواج املسجلون يف إطار شـراكة ممـاثلني         . قرارات مشتركة بشأن البيت املشترك    
لألزواج املتزوجني يف احترام قانون املرياث، وقانون التأمني االجتماعي، وقانون املعاشـات            
املهنية، والقانون املنظم لألجانب وعمليات التجنس، وقانون الضرائب، ومجيـع جمـاالت            

وهلذا الغرض، عدلت خمتلف القوانني القائمة يف نفس الوقت الـذي           . لعام األخرى القانون ا 
وال جيوز تبين األطفال واللجـوء إىل العمليـات         . كان يوضع فيه قانون الشراكات املسجلة     

  .الطبية اإلجنابية لألشخاص الذين يعيشون يف شراكة مسجلة

  احلق يف احلياة وحظر الرق والتعذيب  -باء  
ـ دستور ليختنشتاين واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان        مبوجب  -٥٣ احلـق يف   ضمن  ُي

ضمن احلرية الشخصية واحلمايـة     ُتاحلياة وحظر املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة كما          
  .وقد ألغيت عقوبة اإلعدام. من الرق
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لد مقصد  بلد عبور وال ب     ال وبالرغم من أن السلطات قررت أن ليختنشتاين ليست         -٥٤
لالجتار املنظم بالبشر ومل تسجل أي حالة لالجتار بالبشر، فقد تواصل تعزيز اجلهود املبذولـة      

، توجد مائـدة    ٢٠٠٦ومنذ عام   . ملكافحة هذه الظاهرة ومنعها على مدى السنوات املاضية       
ذ بني سلطات إنفـا   فيمامستديرة حول االجتار بالبشر يف ليختنشتاين ترمي إىل تعزيز التعاون 

ووافقت احلكومة  . القانون وسلطات اهلجرة ومؤسسات دعم الضحايا يف جمال االجتار بالبشر         
 على املبادئ التوجيهية ملكافحة االجتار بالبشر يف ليختنشتاين اليت أعدهتا املائـدة             ٢٠٠٧عام  

، أطلقت املائدة املستديرة مشروع وقايـة الـضحايا احملـتملني           ٢٠٠٩ويف عام   . املستديرة
  . بالبشر رلالجتا
الراقصات العامالت يف حانات ليختنشتاين ومالهيها الليلية الالئي        ب املشروع   ويهتم  -٥٥

 ٢٠٠٩على الراقصات منذ عـام      اً  وأصبح لزام . يعتربن جمموعة معرضة خلطر االجتار بالبشر     
املشاركة يف دورة إعالمية يقوم خالهلا موظفون عموميون ومكتـب مـساعدة الـضحايا              

وتساعد هذه الدورة على منع االستغالل احملتمل يف عني املكان          . ضعهن القانوين بتعريفهن بو 
وتبني للضحايا احملتمالت لالجتار بالبشر طرق الوصول إىل املشورة وإىل منظمات مـساعدة             

  .وقد أكد تقييم للمشروع أثره اإلجيايب. الضحايا

  قانونإقامة العدل، واحلق يف املساواة يف التمتع حبماية ال  -جيم  

بذل املزيد من اجلهود لضمان حقوق احملتجزين على ذمة احملاكمة          : ٦٤/١٧التوصية رقم       
  .لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنساناً وفق
 كـانون   ١بتنقيح ليختنشتاين لقانون اإلجراءات اجلنائية الذي دخل حيز النفـاذ يف              -٥٦
لجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن ضمانات توصيات ال ، تكون قد نفذت فعال٢٠٠٨ًيناير /الثاين

وجيب إبالغ كل حمتجز، عند االعتقال أو بعده مباشـرة،          . حقوق احملتجزين على ذمة احملاكمة    
وُيبلغ احملتجز بأن أي إفادة قد يديل هبـا قـد           . حبقه يف استشارة حمام وحقه يف التزام الصمت       

بالـضرورة  قانون اإلجراءات اجلنائية ينص و .اًتستخدم للدفاع عنه كما قد تستخدم ضده أيض     
ـ     . تعيني حمام طوال فترة االحتجاز على ذمة احملاكمة       على  اً  أيض مـن  اً  وإذا مل يعني املتهم حمامي
وجيب أن يستجوب كلَّ حمتجـزٍ قاضـي        . احملكمة حمامي املساعدة القضائية   تقدم  القبيل،   هذا

  .ب االحتجاز على ذمة احملاكمة ساعة على األكثر من تلقي طل٤٨أو خالل اً التحقيق فور
، زاد تنقيح آخر لقانون اإلجراءات اجلنائية من حتـسني الوضـع            ٢٠١١ويف عام     -٥٧

احلق اً  وتنظم قواعد جديدة حالي   . لتحقيق أويل اً  القانوين للمتهم واملشتبه فيه، أي اخلاضع سلف      
 واحلق يف حريـة      الوثائق، واحلق يف مساعدة مترجم، واحلق يف طلب تقدمي األدلة،          فحصيف  

اختيار حمام مع إتاحة فرص للتشاور يف مجيع األوقات، واحلق يف املساعدة القانونية، واحلق يف     
  .استشارة حمام خالل االستجواب، وحقي املشاركة واحلضور
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وكان ثاين جماالت تركيز هذا اإلصالح هو تعزيز حقوق الضحايا يف اإلجـراءات               -٥٨
اإلفراج عن املتـهمني مـن      ب و ،حايا اجلرائم اجلنائية حبقوقهم   وجيب اآلن إبالغ ض   . اجلنائية

وجيوز لـضحايا   . ، وكذا بالتقدم احملرز يف اإلجراءات     إذا طلب الضحايا إخبارهم   االحتجاز،  
على حنـو خـاص جـراء اجلرميـة         اً  العنف اجلسدي أو النفسي أو اجلنسي املنهكني عاطفي       

وبناء على إقرار، جيوز لـضحايا      . يتهمطلب حقوق خاصة يف معاملة تراعي حساس       اجلنائية
املشاركة كأطراف غري معلنة يف اإلجراءات اجلنائية مع حفظ احلقـوق           اً  اجلرائم اجلنائية أيض  

. ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١ودخلت التعديالت حيز النفاذ يف      . اإلجرائية اخلاصة هبم  
نصه يف قانون مساعدة الضحايا     يزال األساس العام ملساعدة ضحايا اجلرائم اجلنائية جيد          وال

  .٢٠٠٧لعام 

  احلق يف طلب اللجوء  -دال  
 يف ليختنـشتاين،    النفاذ، دخل قانون اللجوء اجلديد حيز       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١يف    -٥٩

يف ضـوء التجـارب   اً وقد أصبح التنقيح ضروري . ١٩٩٨حيث حل حمل قانون الالجئني لعام       
 ١٩ أمهية خاصة يف هذا الصدد انضمام ليختنشتاين يف          ومما يكتسي . العملية والتغريات الدولية  

وال يزال القانون يقوم على مبادئ اتفاقية جنيف        .  إىل اتفاق دبلن   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
مبدأ عـدم اإلعـادة     ويرد  . اخلاصة بوضع الالجئني وحيافظ على التقاليد اإلنسانية لليختنشتاين       

احلمايـة يف حـاالت     أيـضاً   يقدم القانون   و. ديدالقسرية بشكل أوضح يف قانون اللجوء اجل      
االضطهاد من جهات غري الدول وإمكانية توطني الالجئني الذين تعترف هبم املفوضية الـسامية    

وصمم قانون اللجوء ليضمن إجراءات سريعة ونزيهة ويكفل        . لشؤون الالجئني يف ليختنشتاين   
وتعززت حقوق طاليب اللجـوء     .  فيها حصول األشخاص احملتاجني على احلماية اليت هلم احلق       

أكثر بإلزام احلكومة، صراحة يف القانون اجلديد، بضمان وصول طاليب اللجـوء إىل املـشورة               
قادرين على حتملها    القانونية وبتحمل تكاليف التأمني الصحي إذا كان األشخاص املعنيون غري         

يكـون   ء اجلديـد علـى أن     نون اللجو وعلى غرار قانون الالجئني القدمي، ينص قا      . بأنفسهم
اللجوء عمل يف حدود اإلمكان خالل مدة اإلجراءات وأن يتمكنوا بالتـايل مـن أداء                لطاليب

وعلى األطفال القصر لطاليب اللجوء والقصر غـري املـصحوبني الـذهاب            . تكاليف معيشتهم 
  . املدرسة خالل سن التعليم اإللزامي والتسجيل يف املدارس يف أسرع وقت ممكن إىل
في حني  ف. يف السنوات األخرية  اً  وقد تذبذب عدد طاليب اللجوء يف ليختنشتاين كثري         -٦٠

، ٢٠٠٩عام اً  طلب٢٩٤، قفزت إىل ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٣اخنفضت األعداد باطراد من عام 
 طاليب جلـوء    ٨,٢ليختنشتاين، حبوايل   بلغت  كما  . وهو أعلى مستوى منذ مطلع هذا القرن      

سبة لطاليب اللجوء مقارنة بعدد السكان يف مجيع الدول الصناعية           نسمة، أعلى ن   ١ ٠٠٠لكل  
 ،٧٥: ٢٠١١ و ١١٣: ٢٠١٠(ومنذ ذلك احلني، تراجع عدد الطلبات مرة أخرى         . ٢٠٠٩عام  

  ). ٤٠: ٢٠١٢أغسطس /يناير إىل آب/ومن كانون الثاين
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 ٢٠٠٩  املقدمة بني بداية عام    ٥٢٢  لاليب اللجوء، يف معظم الطلبات ا     وتعذر على ط    -٦١
لقانون ليختنشتاين ومعايري اتفاقيـة     اً  ، ذكر أسباب طلب اللجوء وفق     ٢٠١٢أغسطس  /وآب

. جنيف اخلاصة بالالجئني، أو بلد أورويب آخر تبني أنه مسؤول عـن هـذه اإلجـراءات               
ومنـذ  . بوضع الجـئ يف ليختنـشتاين     اً  الفترة الزمنية نفسها، اعُترف لعشرين شخص      ويف
 ٤٦حيز النفاذ، كان هناك مـا جمموعـه         لبديل  ون الالجئني ا  ، عندما دخل قان   ١٩٩٨ عام
 شخص على مدى السنوات اخلمس عشرة      ٢٠٠ وإضافة إىل ذلك، أتيحت ملا يقارب        .اًالجئ

املاضية فرصة العيش يف ليختنشتاين بعد إجراءات جلوء يف إطار السماح بالدخول ألسـباب              
  .ملِّ مشل األسرة إنسانية أو

  لفكر والوجدان والديناحلق يف حرية ا  -هاء  
كما يكفـل   . يضمن الدستور حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات ويف التجمع           -٦٢

الدستور حرية الدين والوجدان ويضمن احلقوق املدنية والسياسية، بصرف النظر عن االنتماء            
  .وحيظر القانون اجلنائي مجيع أشكال التمييز على أساس االنتماء الديين. الديين

تعزيـز التـسامح اإلثـين      : ٦٥/١٩ و ٦٥/١٦ و ٦٥/١٥ و ٦٥/١٤التوصيات رقم       
دماج األشخاص من    تعليمية؛ واعتماد استراتيجية إل    والديين، مبا يف ذلك من خالل تدابري      

  . األقليات، مبا فيها اجلالية املسلمةفئاتأصل إثين أو دين خمتلفني؛ وزيادة مراعاة 
ومن النقاط  . ظيم العالقة بني الدولة والطوائف الدينية     اإلعداد إلعادة تن  اً  جيري حالي   -٦٣

يف الدستور، ووضع   " الكنيسة الوطنية "الرئيسية لعملية إعادة التنظيم إلغاء اإلشارة احلالية إىل         
. قانون الطوائف الدينية، وإعداد اتفاقات تعاقدية مع الطوائف الدينية املعترف هبا من الدولـة   

 األهداف توفري قواعد موحدة تنظم اعتراف الدولة بـالطوائف          وعلى املستوى القانوين، من   
. ومتويل الطوائف الدينيـة ) التعليم الديين، والرعاية الرعوية، وما إليها(الدينية، ومنح احلقوق   

فعلى سـبيل   . وتسوَّى القضايا الثنائية بني الدولة والطائفة الدينية املعنية على أساس تعاقدي          
مع الكنيسة الكاثوليكية من حيث قانون      اً  ة تنظيم الصالت الوثيقة حالي    املثال، من املقرر إعاد   

للعالقة بني الدولة والطوائـف     اً  موحداً  قانونياً  وستنشئ إعادة التنظيم املعتزمة أساس    . امللكية
  .الدينية، مما يؤدي إىل املساواة يف املعاملة بني مجيع الطوائف الدينية

 حقيقة أن سكان ليختنشتاين أصبحوا على مدى العقود         ويأخذ هذا األمر يف االعتبار      -٦٤
 ٩٥ يشكلون أكثـر مـن       ظلواومع أن الكاثوليك    . املاضية يتسمون بالتعددية على حنو متزايد     

 يف املائة   ٩٠حوايل  ظلوا يشكلون   و(املائة من السكان يف ثالثينات وأربعينات القرن املاضي          يف
 لكنيسة الروم الكاثوليك باطراد منـذ ذلـك         ، اخنفضت نسبة السكان املنتسبني    )١٩٧٠عام  
 نسبة السكان املنتسبني لكنيسة الروم      اخنفضت،  ٢٠١٠ألحدث تعداد أجري عام     اً  وفق. احلني

 يف املائة، يف حني تتكون ثاين أكرب جمموعة من أعضاء الكنيـسة اإلجنيليـة               ٧٦الكاثوليك إىل   
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.  يف املائـة   ٥,٤ثالث أكرب جمموعة بنسبة      يف املائة، ويشكل املسلمون      ٦,٥الربوتستانتية بنسبة   
وإلجياد حلول بناءة ملخاوف معينة     . دين هلم   ال  يف املائة من السكان املقيمني أهنم      ٥,٣ويصرح  

 فريق عمل يتألف من عدد متساو مـن ممثلـي           ٢٠٠٤للجالية املسلمة، شكلت احلكومة عام      
  .اإلدارة وممثلي اجلالية املسلمة

يف املدارس لتعزيز التسامح بني األديان ووجهات النظر بـشأن          ويولَى اهتمام خاص      -٦٥
". الدين والثقافة "و" التربية االجتماعية "ويكتسي تعليم التسامح أمهية خاصة يف حصيت        . العامل

. وصممت هذه األخرية حبيث يتسىن للتالميذ من مجيع األديان والطوائف الدينية املـشاركة            
  . يع األديان الرئيسية يف العاملفهي مشتركة بني األديان وتغطي مج

  املشاركة يف احلياة السياسية   -واو  
ونظام . إمارة ليختنشتاين ملكية دستورية وراثية تقوم على أساس دميقراطي وبرملاين           -٦٦

الدولة يف ليختنشتاين نظام مزدوج، أي أن شكله حيدد من خالل العمل التعاوين لـصاحيب               
  .السيادة، األمري والشعب

مـن  اً  حيق جلميع املواطنني الذين يعيشون يف ليختنشتاين التصويت والترشح اعتبار         و  -٦٧
ينتخبون كل أربع سـنوات يف         ممثالً ٢٥ويتكون برملان ليختنشتاين من     . ١٨عيد ميالدهم   

وينتخب الربملان احلكومة ويقترحهـا     . لنظام التمثيل النسيب  اً  اقتراع عام ومباشر وسري وفق    
وتتكون احلكومة من مخسة أعضاء وتعترب الـسلطة التنفيذيـة          . لتنصيبهاعلى األمري احلاكم    

يرأسـه  اً  بلدياً   جملس اً،كما ينتخب املواطنون يف كل البلديات، كل أربع سنوات أيض         . العليا
  .وترعى السلطات البلدية بصورة مستقلة أعماهلم وتدير أصول البلدية. عمدة
وجيوز أللـف ناخـب   . شرة واسعة النطاقوتكمل هذا النظام حقوق دميقراطية مبا    -٦٨
 توقيع أو قرارات أربع بلديات إلطالق ١٥٠٠ويلزم . ثالث بلديات تقدمي مبادرة تشريعية أو

واألرقام الدنيا الالزمة اليت تسري على تقدمي مبادرات هي نفـسها           . مبادرة لتغيري الدستور  
وجيوز للمواطنني  . تورية للربملان تسري على االستفتاءات ضد القرارات التشريعية أو الدس        اليت

  .إىل استفتاءات ضد قرارات السلطات البلديةاً أن يلجأوا أيض
ـ   وتعد مشاركة السكان األجانب يف اخلطاب السياسي عامالً         -٦٩ يف االنـدماج   اً  مهم

ويؤخذ هذا الوضع يف االعتبار من جانب املؤمتر الـسنوي لالنـدماج            . االجتماعي ألفرادها 
للحوار املباشر بني   اً  مفيداً  ويوفر مؤمتر االندماج منرب   . ٢٠١١كومة منذ عام    الذي تنظمه احل  

وتدل التجربة على أن السكان األجانب أصبحت       . ممثلي مجعيات األجانب وأعضاء احلكومة    
ومن األمثلة على ذلك قائمة التدابري اليت وضعتها        . هلم فاعلية سياسية أكرب يف اآلونة األخرية      

 لرابطات األجانب وقدمتها إىل احلكومة باعتبارها متابعة ملـؤمتر االنـدماج            املنظمة اجلامعة 
  .٢٠١٢ لعام
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  احلق يف العمل  -زاي  
  أشـخاص يف هنايـة     ٣٥ ٤١٠ليختنشتاين موقع حديث ومتنوع لألعمال يوظف         -٧٠
ـ .  نسمة٣٦ ٤٠٠نسبة إىل جمموع السكان البالغ اً  وهذا رقم مرتفع جد   . ٢٠١١ عام اً وتبع

            /أيـار (مقارنة هبـا علـى الـصعيد الـدويل          اً   معدالت البطالة منخفضة جد    لذلك، فإن 
 ١٦ ٧٦٤ومن األشخاص الذين يعملون يف ليختنشتاين، يقيم        ).  يف املائة  ٢,٥: ٢٠١٢مايو  

  .من البلدان اجملاورةاً  يومي١٧ ٥٧٠يف ليختنشتاين يف حني يأيت 
من دستور ) ١(١٩نصوص عليهما يف املادة     واحلق الفردي يف العمل ومحاية العمال م        -٧١

  .من التفاصيل عن هذه احلقوق واحلماياتاً وتبسط األحكام التشريعية مزيد. ليختنشتاين
 اجلماعيـة، الـصادر     ةويشكل القانون املتعلق بالصالحية العامة التفاقات املفاوض        -٧٢
ـ           ٢٠٠٧ عام شراكة االجتماعيـة    كجزء من جمموعة من التدابري الرامية إىل احلفاظ على ال

 اجلماعية املربمة بني الشركاء     ةوتعزيزها، األساس القانوين لتمديد اتفاق من اتفاقات املفاوض       
 ١٠ويف الوقت نفسه، هناك أكثر مـن        . االجتماعيني ليشمل القطاع االقتصادي املعين برمته     

ت العمـل    اجلماعية ملزمة بشكل عام تنظم احلد األدىن لألجور وسـاعا          ةاتفاقات للمفاوض 
  .وظروف العمل األخرى بغرض مواجهة أي إغراق اجتماعي أو يف جمال األجور

وإضـافة إىل   . وجيب أن يكون ألي شخص يعمل يف ليختنشتاين تأمني على البطالة            -٧٣
وأحد جمـاالت   . الدعم املايل للعاطلني عن العمل، هناك عدة تدابري لدعم الباحثني عن عمل           

وقد كان  . ة البطالة هو مواصلة تطوير استراتيجيات التدخل املبكر       التركيز الرئيسية يف مكافح   
، "التوظيـف باالنطبـاع األول    "، و "ليختنشتاين الفرص "ة الشباب مثل    لربامج مكافحة بطال  

ومنح تدريب داخلي ملدة ستة أشهر خارج البلد للشباب الباحثني عن عمل كجـزء مـن                
، اخنفضت بطالة الشباب    ٢٠١١حبلول عام   و. تأثري كبري ) MOJA(مشروع االحتاد األورويب    

وللتصدي للعوامـل   .  يف املائة  ٢,٧ سنوات، أي إىل     ١٠بشكل مستمر إىل أدىن مستوى يف       
غري املواتية اليت تعترض املسنني يف سوق العمل، أطلقت املنظمات املنخرطة يف تعليم الكبـار               

". أجـل ليختنـشتاين   تسخري اإلمكانات من     - ٤٥ما فوق   "واخلدمات التعليمية مشروع    
 الذي يقدم املشورة للشركات بشأن      arbeitsleben.liونتيجة لذلك، تأسس مركز الكفاءات      
  .عالقات األجيال وإدارة شؤون املوظفني

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -حاء  
 وشـبكة أمـان اجتمـاعي   اً ليختنشتاين دولة رفاه تتمتع مبستوى معيشي عال جد         -٧٤

 ويشمل نظام الضمان االجتماعي يف ليختنشتاين التأمني الصحي، والتأمني على          .اًمتطورة جد 
الشيخوخة، والتأمني ضد العجز، وتأمني الباقي على قيد احلياة، والتـأمني ضـد احلـوادث     
والتأمني ضد البطالة، واالستحقاقات التكميلية، وخمصصات العجز، وخمصصات األمومـة،          
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وجيوز لألشخاص غري القادرين    . وال يوجد فقر مدقع يف ليختنشتاين     . وخمصصات املكفوفني 
على حتمل تكاليف معيشتهم بالرغم من التأمينات االجتماعية املذكورة أعاله املطالبة مبساعدة 

وبفضل هـذه االسـتحقاقات االجتماعيـة، تعـرف         . اجتماعية مالية كحد أدىن للدخل    
األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض مقارنة مـع        ليختنشتاين نسبة منخفضة إىل حد ما من        

  .البلدان األخرى

  احلق يف التعليم  -طاء  
يتيح للناس التعلم مدى احلياة وجلميع من يف البالد         سلس  لليختنشتاين نظام تعليمي      -٧٥

جلميـع  اً  والتعليم متاح جمان  . وفترة التعليم اإللزامي هي تسع سنوات     . أفضل الفرص التعليمية  
ن إ مث. والشباب بغض النظر عن أصلهم أو انتمائهم الديين أو جنسهم أو إعاقتـهم            األطفال  

ويبقى االرتقاء الفـردي وتكـافؤ      . رياض األطفال قبل بدء التعليم اإللزامي جمانية بدورها       
  . لنظام التعليم يف ليختنشتاينني الرئيسينياهلدفالفرص 

وحتدد املناهج  .  مجيع املراحل الدراسية   للتعليم يف اً  وملزماً  ويعد التسامح مبدأ مركزي     -٧٦
يتمثل يف وجوب تزويد التالميذ باألدوات الالزمة لفهم  شامالًاً الدراسية للتعليم اإللزامي هدف   

وكجزء من تعليم حقوق اإلنسان والدميقراطية، يتعلم التالميـذ         . تنوع البشر واحترام الغريية   
ويف هـذا الـصدد،     . لذلكاً  كهم تبع كيف يفهمون املبادئ األساسية وكيف يوجهون سلو      

تسعى املدارس إىل حتقيق أهداف املنهج الدراسي بشكل جدي، وكـذا أهـداف تعزيـز               
الكفاءات املشتركة بني الثقافات والتسامح العرقي والديين، وذلـك يف األسـابيع العديـدة         

  .املخصصة للمشاريع املواضيعية وما يقدم من مواضيع اختيارية
وال يزال الوضع يكشف فرط     . من الفتيان اً  أعلى عموم اً  أكادميي  ت حتصيالً وحتقق الفتيا   -٧٧

ومع ذلـك،   . متثيل األطفال ذوي اخللفية املهاجرية يف املدارس ذات املتطلبات األكادميية األدىن          
من بني عوامل عديدة تؤثر على النجاح الدراسـي         اً  واحد  ليست اخللفية املهاجرية سوى عامالً    

أن الوضع االجتمـاعي االقتـصادي      أيضاً  الختبارات الوطنية لليختنشتاين    أظهرت ا و. للطفل
  .واخللفية التعليمية للوالدين على وجه اخلصوص هلما تأثري كبري على النجاح التعليمي

وأحد االبتكارات املهمة يف هذا السياق هو املشروع اجلديد لإلحصاءات التعليميـة            -٧٨
وسُتحسِّن اإلحصاءات حتديـد    . ٢٠١٢رها ابتداء من عام     اليت من املقرر مجعها بانتظام ونش     

  .املسارات املهنية التعليمية النموذجية وتأثري اخللفية املهاجرية واالجتماعية
ويقدم لألطفـال   .  لضمان تكافؤ الفرص جلميع األطفال     داعمةوتوجد عدة تدابري      -٧٩

هتـدف  " ملانية كلغة ثانية  األ"الناطقني بلغات أجنبية تعليم لغوي مكثف يف حصة خاصة هي           
إىل منحهم القدرة على متابعة التعليم يف صفوف عادية أو يف رياض األطفال بأقل قدر ممكن                

وإضافة إىل ذلك، هناك جمموعة واسعة من العروض يف جمال تعلـيم            . من الصعوبات اللغوية  
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وبالنـسبة  . رسـي ذوي االحتياجات اخلاصة والتدابري االجتماعية التربوية وتدابري الدعم املد        
يستطيعون متابعة    ال لألطفال والشباب وذوي اإلعاقة الذين يالقون صعوبات يف التعلم الذين         

الدراسة يف التعليم العادي، بالرغم من تدابري االنـدماج، توجـد مدرسـة لتعلـيم ذوي                
  .لألطفال والشبان من البلدان اجملاورةاً االحتياجات اخلاصة، وهي متاحة أيض

 تطبيق التدابري بأسرع ما ميكن حىت    بشأن وجوب اً  ء النظرة اليت تزداد انتشار    ويف ضو   -٨٠
يتسىن تعويض الفوارق يف التحصيل، تعكف احلكومة على تنفيذ مشاريع التعليم يف الطفولة             

وتوجد مشاريع جتريبية خمتلفة قيد التنفيـذ علـى         . املبكرة وتثقيف الوالدين بصورة متزايدة    
  .مستوى البلديات

 جيري تنفيذ مشاريع إصالح شىت هبدف ضمان االرتقـاء          اً،ويف املرحلة الثانوية أيض     -٨١
ويف هـذا الـصدد     . بالشباب بصورة أكثر مراعاة لفردانيتهم وحتسني فرص التعليم للجميع        

  .٢٠١٢لتدابري الدعم يف اجملال التعليمي يف صيف  شامالًاً  اعتمدت احلكومة مفهوماً،أيض
باب دراستهم اإللزامية، هلم خيار التسجيل إما يف التعليم والتدريب          وبعد أن ينهي الش     -٨٢

وجيمع التعليم والتـدريب املهنيـان      . املهنيني والفنيني أو يف مدرسة ثانوية تعدهم للتعليم العايل        
والفنيان بني العمل التطبيقي داخل شركات تتوىل التدريب وبني التعليم يف املـدارس املهنيـة               

وبعـد االنتـهاء مـن التعلـيم        . ة، وميكن إمتامه مبوازاة البكالوريا املهنية     والدورات املتخصص 
يساعد مكتب التكوين املهين واإلرشاد الوظيفي الشباب على حتديد مسارهم ملواصلة            اإللزامي،
ويساعد موظفون من املكتب نفسه الشباب الذين مل يقرروا بعد يف مسار بعينـه               . الدراسات

برنامج توجيه سنوي للشباب الراغبني     أيضاً  يدير املكتب نفسه    . درسةشهرين من مغادرة امل    قبل
)  يف املائـة   ٥أقل من   (اً  ولعل املعدل املنخفض جد   . خالل آخر ستة أشهر من التعليم اإللزامي      

. الشباب الذين يفتقرون إىل حل ملواصلة دراستهم هو النتيجـة املرضـية هلـذه التـدابري                من
 يف جنـاح  ماً مه عامالً) التلمذة الصناعية (املزدوج املسار   يب املهنيني   والتدرالتعليم  برنامج   ويعد

  ).انظر الفصل الرابع، زاي(اقتصاد ليختنشتاين وأحد أسباب اخنفاض معدل بطالة الشباب 
تقـدم    ال ولليختنشتاين ثالث جامعات ومؤسسة شبه جامعية واحـدة، ولكنـها           -٨٣

وتكفل معاهدات واتفاقات دولية شىت     . لبلداجملموعة الكاملة للمواضيع بسبب صغر حجم ا      
إمكانية تسجيل طالب ليختنشتاين يف اجلامعات واملؤسسات املماثلة يف سويسرا والنمـسا            

  . بنفس شروط مواطين هذين البلدين اجملاورين
 وأصبح  ١٩٧٩وشرعت الدولة يف النهوض بتعليم الكبار مبوجب قانون صادر عام             -٨٤

اين لتعليم الكبار، وهي مؤسسة من مؤسسات القانون العـام،          حتت رعاية مؤسسة ليختنشت   
  .١٩٩٩منذ عام 
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  احلق يف الصحة البدنية والعقلية  -ياء  
لذلك باحلصول اً لكل شخص يعيش يف ليختنشتاين تأمني صحي إجباري ويتمتع تبع         -٨٥

 ويدفع التأمني الصحي اإلجباري من خالل قسط يعادل حصة الفـرد،          . على الرعاية الطبية  
ويستفيد األشخاص ذوو الدخل املنخفض من      . ويغطي نصفه أرباب العمل يف حالة املوظفني      

 وال ُيلزم األشـخاص     اً، عام ١٦قسط خمفض، وال يدفع الشباب أية أقساط تأمني حىت سن           
وإلبقـاء أقـساط مجيـع املـؤمَّنني        .  باملشاركة يف نفقات الرعاية الصحية     ٢٠    الدون سن   

يف تكـاليف التـأمني الـصحي    اً ضافة إىل ذلك مسامهة حتدد سنوي     منخفضة، تدفع الدولة إ   
. ليختنشتاين ومستـشفاها  الكثري من أطباء    ويكفل خدمة الرعاية الصحية العامة      . اإلجباري

ويتبني املـستوى   . عقود مع مستشفيات ومرافق للطب النفسي يف بلدان أجنبية        أيضاً  توجد  و
 وفيـات   فاع العمر املتوقع عند الوالدة وتـدين      الرفيع للرعاية الصحية من مؤشرات مثل ارت      

  .الرضع والوفيات النفاسية
لقانون الصحة، تتخذ الدولة التدابري الالزمة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من           اً  ووفق  -٨٦

ويعهد إىل عدة مكاتب حكومية ومكاتب متخصصة ومقدمي اخلدمات اخلواص           . األمراض
العامة إىل كل شخص يعيش يف ليختنـشتاين الـدعوة          ويوجه مكتب الصحة    . هبذه الوالية 

 ويولَى اهتمام خاص لألطفال؛ وتوجه إليهم الدعوة إلجراء         .اًإلجراء فحوص طبية دورية جمان    
ولتوجيه انتباه السكان األجانب بـدورهم      . فحوص طبية دورية تسع مرات خالل طفولتهم      

ـ   ذه الفحوصـات إىل اللغـات   إىل أمهية وفوائد فحوصات األطفال، تترجم الدعوات إىل ه
  .الكرواتية واأللبانية/التركية والصربية

وتظهر احلمالت الصحية املختلفة اليت نظمت خالل السنوات املاضية أن الوقاية تؤخذ              -٨٧
 ٢٠٠٦بـني عـامي     " العيش الواعي "وعملت احلملة احلكومية العريضة القاعدة      . مأخذ اجلد 

ممارسـة الرياضـة، والـصحة      /التغذية: ثالثة التالية  على حتسيس السكان باجملاالت ال     ٢٠٠٩و
ومنذ هناية احلملة، جرى التركيز على مشاريع الوقاية        . النفسية، واإلرشاد الصحي يف الشركات    

وتعد أمراض القلب   . "القلب يهمنا "وأحد هذه املشاريع محلة     . الفردية يف هذه اجملاالت الثالثة    
ويواكب املشروُع دراسةً علمية    . ة للوفاة يف ليختنشتاين   واألوعية الدموية أحد األسباب الرئيسي    

ويف تـشرين   . الرتفاع ضغط الدم تتضمن أنشطة خمتلفة حول موضوع أمناط احلياة الـصحية           
، تأسس حتالف ليختنشتاين ضد االكتئاب، وهو مشروع آخر يـشكل           ٢٠١١أكتوبر  /األول

 الشريكة املوجودة   ١٩    الروبية للبلدان   ، كجزء من املبادرة األو    "العيش الواعي "استمرارية حلملة   
ويتعاون التحالف مع خمتلف الفئات واملؤسسات املهنية، مبا فيها منظمـات           . ٢٠٠٤منذ عام   

  . األشخاص ذوي اخللفية املهاجرية
إىل الشباب خالل الفتـرة     !" أنت حتدد الكيفية  "وتوجهت محلة الوقاية من اإلدمان        -٨٨

 هبدف احلد من استهالك املواد القانونية، أي الكحـول          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦املمتدة بني عامي    
 من خالل دراسة استقـصائية عـن        ٢٠١٢وقيِّمت احلملة عام    . والنيكوتني والبرتوديازيبني 

وأظهرت الدراسة . للمخدرات املسببة لإلدمانسنة  ١٦ و ١٥ بني   سنهمتراوح  ياستهالك من   
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وأظهـرت أن   . خنفض بشكل كـبري   أن االستهالك املنتظم لكل من الكحول والسجائر قد ا        
، اليت مل تتناوهلا هذه احلملة، هو وحده الذي كان أقل         القانونيةتطور استهالك املخدرات غري     

، كاد يتضاعف   ٢٠٠٥منذ عام   اً  ويف حني خفض استهالك القنب إىل النصف تقريب       . إجيابية
ابري حمددة للفئات   وجيري وضع تد  . استهالك املخدرات غري القانونية األخرى جبميع أصنافها      

  .املعرضة للخطر

  التضامن الدويل  -كاف  

متابعة اإلجراءات يف جمال املعونة اإلمنائية الرمسية هبدف الوفـاء          : ٦٥/٢٦التوصية رقم       
  .بااللتزامات الطوعية يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية

به يف اجملتمع   اً  موثوقاً   باعتبارها دولة غنية وشريك    - يعين تصور ليختنشتاين لنفسها     -٨٩
وينصب التركيز على التعاون اإلنساين .  أهنا تقدم مسامهتها املالية يف التضامن الدويل- الدويل

اً وتكراراً  وأعلنت حكومة ليختنشتاين مرار   . ٢٠٠٧لقانون صدر عام    اً  والتنمية الدوليني وفق  
للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف    اً   يف املائة احملددة دولي    ٠,٧هدفها الرامي إىل الوصول إىل نسبة       

 نفقات الدولة على التعاون اإلمنائي مقارنة بالنـاتج         املئويةوتقيس النسبة   . أقرب وقت ممكن  
 ٠,٦٧، حققت ليختنشتاين نسبة مساعدة إمنائية رمسية هي ٢٠٠٩ويف عام . القومي اإلمجايل

  . العامل يف تلك السنةوحلت ليختنشتاين يف املركز السادس يف مجيع أحناء. يف املائة
وإن اخنراط ليختنشتاين يف التعاون اإلنساين والتنمية الدوليني لتوجه طويل املـدى              -٩٠

. ومستدام يستهدف مجيع البشر بغض النظر عن اجلنس أو األصل أو لون البشرة أو الـدين               
ـ         ٢٠١٠ومنذ عام    ة يف  ، أصبح باإلمكان االطالع على املعلومات األساسية واألنشطة اجلاري

وإضافة إىل التعاون اإلنساين والتنمية     ). www.llv.li/ihze(ت  نترنموقع خمصص على شبكة اإل    
 يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك كجزء من         تضامنيةتربعات  اً  الدوليني، تقدم ليختنشتاين أيض   

  .اآللية املالية للمنطقة االقتصادية األوروبية ومتويل البداية السريعة

  مع اجملتمع املدينالتشاور   -خامساً  

التشاور مع مجيع أصحاب املـصلحة يف أعمـال متابعـة نتـائج             : ٦٤/١التوصية رقم       
  .االستعراض الدوري الشامل

اً سـنوي اً  ينظم مكتب الشؤون اخلارجية، كجزء من تنفيذ هذه التوصـية، نـشاط             -٩١
دين وغريه مـن    واهلدف من ذلك هو التبادل املستمر مع اجملتمع امل        . للمنظمات غري احلكومية  

بشأن غريها  اً  املكاتب احلكومية املعنية بشأن متابعة االستعراض الدوري الشامل، ولكن أيض         
وقد ثبت أن هذا احلوار مع املنظمات غري احلكوميـة عنـصر            . من مواضيع حقوق اإلنسان   

  .وذو قيمة عالية) بشأن قضايا حمددة(مرحب به مكمل لبوابات الربط الشبكي األخرى 
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تيحت خالل حوار هذا العام مع املنظمات غري احلكومية اليت حـضرت فرصـةٌ              وأ  -٩٢
 ٢٧ونظم هذا احلـوار يف      . للتعليق على مشروع التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل       

من منظمات غري حكومية ومؤسـسات      اً   شخص ٣٠وشارك حوايل   . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
  .اء يف جمال حقوق اإلنسانعن خرب وهيئات مستقلة أنشأهتا الدولة، فضالً

نظرت حلقة العمل األوىل يف مواضيع الـدين        . وانتظمت املناقشات يف حلقيت عمل      -٩٣
يتـصل حبالـة      فيما ففيما يتعلق بالدين، أُشيد بالتقدم احملرز     . ومكافحة العنصرية واالندماج  

 سبيل املثـال    تزال هناك حاجة كبرية إىل العمل، على        ال أعضاء اجلالية املسلمة، وإن كانت    
وإضافة إىل ذلك، أعرب العديد من املشاركني يف حلقة العمل عـن            . حبثاً عن أماكن للعبادة   

ختوفهم من أن يستمر قانون الدين اجلديد قيد الصياغة يف التركيز على احتياجـات طائفـة                
ة يف  وفيما يتعلق بالعنصرية، لوحظ أنه ينبغي إشراك املنظمات غري احلكومي         . الروم الكاثوليك 

ورأى املشاركون أن مثة حاجة ماسة إىل اختـاذ         . اجلهود الرامية إىل مكافحة التطرف اليميين     
إجراءات يف جمال االندماج، حيث وجه أحد االنتقادات الرئيسية إىل التمييز ضد األجانب يف              

ر  جماالت التعليم املبك    يف االندماجومهت املقترحات الرامية إىل حتسني      . سوق العمل والسكن  
والتدريس، وإجياد حوافز للشركات لتحقيق االندماج يف مكان العمل، وحتسني املـشاركة            

منذ مدة طويلة حق التصويت      على سبيل املثال املقيمون      ىكأن ُيعط على املستوى السياسي،    
وهمَّ انتقاد آخر شرط التخلي عن اجلنسية األصلية عند اكتساب          . ولو على مستوى البلديات   

ومن القضايا اهلامة اليت أثارهتا املنظمات اليت حضرت كذلك وضع قانون . اينجنسية ليختنشت
تعرضوا للتمييز   عام ملكافحة التمييز وإنشاء ديوان مظامل مستقل ميكن أن يتوجه إليه الناس إذا            

  .على أساس األصل أو اجلنسية أو االنتماء الديين
 وفيما يتعلق حبـضور املـرأة       .وخصصت حلقة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني        -٩٤
احلياة السياسية، دعا العديد من املشاركني إىل األخذ حبصص ملزمـة، مبـا أن التـدابري                 يف

 وفيما يتعلق حبضور املرأة يف القـوة  .ضئيالًاً  مل حتقق إال تقدم- وإن كانت مفيدة    - القائمة
املدفوعة األجر وتوسـيع    العاملة، دعت املنظمات اليت حضرت إىل األخذ باإلجازة الوالدية          

املدارس وأماكن الرعاية النهارية العاملة ليوم كامل، وغريها من خيارات الرعايـة خـارج              
ذا مشاكل كربى، حيث      زالت املساواة يف األجور تعترب جماالً      ماو. سيما للرضع  املرتل، وال 

ن أجل مكافحة عدم أمثلة أفضل ممارسات البلدان اجملاورة هلا م      األخذ ب ُدعيت ليختنشتاين إىل    
على أمهية خيار العمل لدوام جزئـي، وخاصـة         اً  وجرى التأكيد أيض  . املساواة يف األجور  
وكما يف حالة احلياة السياسة، ُدعي إىل اعتمـاد  . ويف املناصب اإلداريةاً بالنسبة للرجال أيض 

 عـن   وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أعرب بعض املشاركني      . نظام للحصص يف القطاع اخلاص    
ملتابعة قضائية تلقائية، إدراج جرائم     اً  رأي مفاده أنه ينبغي، إضافة إىل اجلرائم اليت تعرض سلف         

أن التقرير الوطين مل ينظر يف العنـف املـرتيل   اً ولوحظ أيض. عنف مرتيل أخرى أقل خطورة    
مثـل  (من حيث عالقات الشراكة، يف حني أنه ينبغي أن يفهم ويعاجل يف نطاق أوسـع                 إال
لعدم ملئها وظائف شاغرة منذ سنوات عديدة       اً  وانُتقدت احلكومة أيض  ). عنف بني األشقاء  ال



A/HRC/WG.6/15/LIE/1 

27 GE.12-17996 

ويف املقابل، اعتربت القواعد اجلديدة اليت حتكـم املـرياث الـيت            . يف مكتب تكافؤ الفرص   
  .اًكبرياً  تقدم٢٠١٢اعتمدت عام 

ـ  الشواغل التال اً  ويف املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، أثريت أيض         -٩٥ شأن جمـاالت   ية ب
 دماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مت التأكيد على أن سوق العمل الثانوي          إففيما يتعلق ب  : أخرى

اً وُدعَي أيض .  وأن مثة حاجة إىل قانون ينظم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة          اً،يشكل دجم  ال
ألطفـال  وفيما يتعلق با. إىل منح حق التصويت ملواطين ليختنشتاين الذين يعيشون يف اخلارج    

والشباب، ُدعَي إىل الشروع يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائيـة وإىل               
علـى أن احلـضانة     اً  ومت التأكيد أيـض   . إيالء مزيد من االهتمام للتثقيف السياسي للشباب      

 املشتركة املعتزمة لألطفال بعد الطالق، على النحو الذي تتوخاه احلكومة، لن يكون هلا معىن             
ووجه انتقاد إىل عدم وجـود قـانون        . إال باالقتران مع األخذ بالوساطة القبلية مبوازاة ذلك       

معنيـة بقـضايا    اً  ووجه انتقاد آخر مفاده أن احلكومة، وإن نصبت جلان        . حلماية املستأجرين 
  .حتظى إال بالقليل من االهتمام  الحمددة تتعلق حبقوق اإلنسان، فإن تلك اللجان

  ظات ختاميةمالح  -سادساً  
التقارير والزيارات  من   االستعراض الدوري الشامل األخري و     ثبت مراراً وتكراراً من     -٩٦

. القطرية للخرباء الدوليني واألوروبيني املستوى الرفيع حلماية حقوق اإلنسان يف ليختنشتاين          
. ويف الوقت نفسه، تدرك حكومة ليختنشتاين أن مواصلة التحـسينات ضـرورية وممكنـة             

تفيد حكومة ليختنشتاين من احلوار احلكومي الدويل يف إطار تقييم االستعراض الدوري    وستس
لتحديـد  اً  هاماً  الشامل للحالة يف ليختنشتاين والتوصيات اليت متخض عنها باعتبارها مؤشر         

  .اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا يف السنوات املقبلة

        


