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 مقدمة

 من العهد   ١٦، عمالً باملادة    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٨ُيقّدم هذا التقرير، الذي اعتمدته حكومة إمارة ليختنشتاين يف           -١
ويعدد التقرير التدابري   . ١٩٦٦ديسمرب  /انون األول  ك ١٦الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤرخ        

وهذا هو التقرير القطري األول لليختنشتاين، ويشمل       . التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املتخذة وفقاً ألحكام العهد        
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣١الفترة حىت 

  حق الشعوب يف تقرير املصري- ١املادة 

 رياحلق يف تقرير املص

وتنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من هذا        . حيظـى احلـق يف تقرير املصري بأمهية فائقة يف دستور ليختنشتاين            -٢
. الدسـتور على أن إمارة ليختنشتاين حترص على متكني أفراد الشعب املقيم ضمن حدودها من العيش معاً حبرية وسالم                  

واألغلبية من مواطين . ق آحاد البلديات يف االنفصال عن الدولة من الدستور على ح    ٤ مـن املـادة      ٢وتـنّص الفقـرة     
واستناداً . ليختنشتاين اليت حيق هلا التصويت واليت تعيش يف البلدية املعنية، هي اليت تتخذ القرار فيما يتعلق بإجراء االنفصال      

وعندما يكون  . لية، حسب احلالة  إىل هـذا البند من أحكام الدستور، فإن االنفصال ينظم مبوجب القانون أو معاهدة دو              
 .االنفصال منظماً مبوجب معاهدة، يتعني إجراء اقتراع ثاٍن يف البلدية بعد االنتهاء من املفاوضات بشأن املعاهدة

ويدلّ على ذلك أيضاً أن     ). ٢-١انظر املعلومات يف الفصل     (واحلكم الذايت للبلديات متطور بشكل جيد نسبياً         -٣
اجلريدة الرمسية القانونية    ( ١٩٨٥ يف امليثاق األورويب للحكم الذايت احمللي، الذي اعُتمد يف عام            ليختنشـتاين دولة طرف   

 ).٢١، العدد ١٩٩٨، LGB1 ،نلليختنشتاي

ويف إطار هذا اهليكل . ونظام إمارة ليختنشتاين ملكي دستوري وراثي قائم على أساس دميقراطي وبرملاين  -٤
 من الدستور، ١١٣وحيق للمواطنني، وفقاً للمادة . دولة يف األمري احلاكم والشعبالثنائي للدولة، تتجسد سلطة ال

 .التقدم مببادرة إللغاء امللكية

 احلق يف التصرف حبرية يف املوارد الطبيعية

ويعتمد . املوارد الطبيعية متوفرة بقدر حمدود يف ليختنشتاين، ونصيبها يف النشاط االقتصادي حمدود أيضاً             -٥
وليختنشتاين، إذ تدرك االعتماد    . إلمارة، بشكل أساسي، على الصناعة واخلدمات املوجهة حنو التصدير        اقتصاد ا 

االقتصادي املتبادل بني الدول، فإهنا تدعم نظاماً متوازناً للتجارة العاملية من خالل مشاركتها يف منظمات دولية                
 .كمنظمة التجارة العاملية

ية التجارة واملقايضة لألفراد، مما يضمن بالتايل حرية استخدام املوارد           من الدستور حر   ٣٦وتضمن املادة    -٦
ويف ليختنشتاين يقتصر احتكار الدولة على بيع امللح،        . وختضع أي قيود على هذه احلرية لتنظيم القانون       . الطبيعية
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ري أن بيع امللح ، غ)٦٤، العدد ١٩٩٠، LGB1 (١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٢الذي ينظمه قانون احتكار امللح املؤرخ 
 .املستورد من الدول املتعاقدة يف املنطقة االقتصادية األوروبية معفًى من هذا االحتكار

 تعزيز حق تقرير املصري

، ما انفكت ليختنشتاين تدعو، يف إطار األمم املتحدة، إىل ضرورة إنعاش حق الشعوب ١٩٩٣ومنذ عام  -٧
دة لتطبيق هذا احلق استناداً إىل املبادئ القانونية الدولية يف تقريـر مصـريها واسـتحداث جماالت وأشكال جدي    

فإجيـاد هـيكل مرن ملمارسة حق تقرير املصري من شأنه إزالة فتيل الرتاعات الداخلية بني اجلماعات    . الراسـخة 
وهلذا الغرض، أقيم برنامج حبوث يف معهد وودرو ويلسون         . السـكانية واحليلولة دون تصعيد مثل هذه الرتاعات       

لعالقـات العامة والدولية يف جامعة برينستون يف الواليات املتحدة، تشمل املهمة املسندة إليه البحث والتدريس                ل
والنشـر وتنظـيم مؤمترات وأنشطة أخرى تتعلق باجلوانب العملية والنظرية ملساعي احلكم الذايت وتقرير املصري                

و األمري احلاكم، تدعم ليختنشتاين اجلهود الدولية ومـن خالل هذه املبادرة اليت قام هبا صاحب السم       . وآثارهـا 
 . من العهد١ من املادة ٣لتعزيز إعمال حق تقرير املصري، متشياً مع الفقرة 

  إعمال احلقوق املعترف هبا، وعدم التمييز-٢املادة 

 إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

. رفاه الشعب بشكٍل عام على رأس مسؤوليات الدولةتعزيز  ) ١٤املادة  (يضـع دسـتور ليختنشـتاين        -٨
وبالتايل، يتضمن الدستور سلسلة بأكملها من احلقوق االجتماعية، اليت متّ استكماهلا بأحكام واسعة النطاق على               

وتشمل هذه احلقوق االلتزام بتعزيز التربية والتعليم، والصحة العامة، واخلدمات          . مسـتوى التشريعات واملراسيم   
 .وستتناول فصول التقرير هذه اجملاالت بالتفصيل. ماعية، وتدابري تتعلق باالقتصاد وقانون العملاالجت

 تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل التعاون الدويل

 فالتضامن مع البلدان الفقرية أو املنكوبة     . حتمـل ليختنشـتاين مسؤوليتها اإلنسانية الدولية حممل اجلد         -٩
، ٢٠٠٣ويف عام   . بـالكوارث والرتاعات املسلحة يشكل بؤرة اهتمام تقليدية يف السياسة اخلارجية لليختنشتاين           

 مليون فرنك سويسري على التعاون الدويل يف امليادين اإلنسانية، وهو ما ١٦أنفقـت ليختنشـتاين ما يزيد عن      
اون الدويل يف امليادين اإلنسانية كافة األنشطة       ويشمل التع . ٢٠٠٣ يف املائة من جمموع ميزانيتها لعام        ٢يعـادل   

واإلسهامات اليت تساعد، يف األمد القريب أو املتوسط أو البعيد، على ختفيف حدة البؤس واجلوع والفقر، وحتسني 
 الظروف املعيشية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وحتقيق التنمية املستدامة للشعوب واألقاليم، مع أخذ التنمية

املساعدة يف حاالت الكوارث، واملساعدة : ويتوزع التزام ليختنشتاين بني اجملاالت األربعة اآلتية. الريفية باحلسبان
 .يف جمال إعادة اإلعمار، والتعاون مع أوروبا الشرقية، والتعاون يف جمال التنمية

وهو . اون الدويل يف امليادين اإلنسانيةويستأثر التعاون يف جمال التنمية، بال منازع، باحلصة األكرب من التع -١٠
يواكـب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويرمي إىل القضاء على الفقر بشكل مستدام يف البلدان النامية                
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واألموال اليت  ". ساعد اآلخرين كي تساعد نفسك    "ويستند هذا التعاون إىل مبدأ      . ورفع مستوى معيشة سكاهنا   
، وهي منظمة مستقلة تقّر )LDS(تعاون يف جمال التنمية تديرها دائرة التنمية يف ليختنشتاين       تكرسـها الدولـة لل    

 مشروعاً وبرناجماً للتنمية يف البلدان اليت تركز عليها         ٦٠احلكومـة واليتها كل عام، وتشرف إمجاالً على حوايل          
. ال وموزمبيق ومالوي وزامبيا وزمبابوي    بوليفيا وبريو ونيكاراغوا ومايل وبوركينا فاسو والسنغ      : تقليدياً، وهي 

ويـتركز مضمون عمل دائرة التنمية يف ليختنشتاين على التعليم، والصحة، والتنمية الريفية، واملشاريع التجارية               
 .الصغرية، مع اهتمام خاص بتعزيز دور املرأة

 .ملواضيع، مصنفة حسب ا٢٠٠٣ويتضمن املرفق إحصاًء جلميع مسامهات ليختنشتاين يف عام  -١١

 عدم التمييز

 من دستور ليختنشتاين مبدأ املساواة يف املعاملة لكافة املواطنني، فيما حتدد املعاهدات             ٣١تضـمن املادة     -١٢
اليت انضّمت  ) االتفاقيات(ومن ضمن املعاهدات الدولية     . الدولية أو مبدأ املعاملة باملثل حقوق املواطنني األجانب       

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل         : الإلـيها ليختنشتاين يف هذا اجمل     
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

وحتظى هذه الصكوك القانونية الدولية     . ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         
كافـةً مبرتبة ال تقل عن مرتبة القانون النظامي يف ليختنشتاين؛ ونظراً للطابع التوحيدي لنظام ليختنشتاين، فقد                 

ويضمن ذلك  ). أي معاهدات تلقائية النفاذ   (أصبحت هذه الصكوك جزءاً مباشراً من النظام القانوين لليختنشتاين          
 . تكفلها هذه االتفاقيات تسري دون متييز يف أراضي ليختنشتاين على األشخاص كافةأن احلقوق اليت

 بـيد أن معاملـة مواطين ليختنشتاين والرعايا األجانب تتباين يف احلاالت اليت يكون فيها للعالقة بني                  -١٣
ظائف معينة أو   وينطبق ذلك خصوصاً على حق التصويت، وأيضاً على حق تقلد و          . املواطن والدولة دوٌر خاص   

 .احلصول على مساعدات معينة من الدولة

 .وتتناول التعليقات على املادة الثالثة يف هذا التقرير موضوع املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة -١٤

وتضـمن املـراجعة القضائية النظرية والعملية اليت تقوم هبا احملكمة الدستورية للتدقيق يف دستورية كافة       -١٥
 .نني أن مبدأ املساواة يف املعاملة الذي ينص عليه الدستور ال ميكن تقييده بأي قانونالقوا

  املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة- ٣املادة 

وتعّين ). ٣١ من املادة    ٢الفقرة   (١٩٩٢أُدرجـت املساواة القانونية بني الرجل واملرأة يف الدستور عام            -١٦
وانني، كالقانون املتعلق بالتأمني الصحي واألحكام اليت تنظم تأمني املسنني وخطط           تبعاً لذلك تعديل عدد من الق     

إىل تعزيز  ) ٩٦، العدد   ١٩٩٩،  LGBI (١٩٩٩ويهدف قانون املساواة بني اجلنسني لعام       . الـتقاعد الوظـيفي   
اور األساسية للقانون يف وتتمثل احمل. املسـاواة الفعلية بني الرجل واملرأة، وال سيما تكافؤ الفرص يف احلياة املهنية    



E/1990/5/Add.66 
Page 6 

 

حظر التمييز، واحلماية من التحرش اجلنسي، وختفيف عبء اإلثبات، واحلماية من الفصل من العمل بدافع االنتقام، 
 .واحلق يف تقدمي دعاوى مجاعية

. ومل ُتقـدم إىل احملكمـة حىت اآلن غري شكوى واحدة فيما يتعلق بانتهاك قانون املساواة بني اجلنسني                  -١٧
وخلصت احملكمة يف حكمها النهائي إىل أن مثة        . علقت القضية باحلق يف تقاضي أجٍر مساٍو عن العمل املساوي         وت

 .متييزاً قد وقع وحكمت بدفع الفرق يف الراتب بأثر رجعي

، ١٩٩٩،  LGBI(ومثة جتديد قانوين هام يتعلق باحلماية االجتماعية للمرأة يف قانون الطالق واالنفصال              -١٨
ففي حالة الطالق، أصبحت خطط التقاعد الوظيفي ُتقّسم إىل نصفني بني الزوج والزوجة باحتساب             ). ٢٨العدد  

، باإلضافة إىل   ١٩٩٧أما فيما يتعلق بتأمني املسنني فقد مت تقسيم الدخل بني الزوجني منذ عام              . مـدة الـزواج   
يف محاية النساء، خصوصاً الاليت     وتؤدي هذه التعديالت إىل حتسني كبري       . خمصصـات تنشئة األطفال ورعايتهم    
 .يتخلني عن الوظيفة من أجل األسرة

، هبدف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف خمتلف ١٩٩٦وقد أنشئ مكتب للمساواة بني اجلنسني يف عام  -١٩
ؤسسات ويضطلع هذا املكتب بدور مركز اتصال للنساء والرجال يف ليختنشتاين، وكذلك لكافة امل. مناحي احلياة

املعنية مبسائل املساواة بني اجلنسني، خصوصاً يف ميادين التعليم والسياسة واإلدارة واألعمال والتجارة والشؤون              
ويتمثل اهلدف األمسى يف إجياد فرص متكافئة وحقوق متساوية للرجل واملرأة يف ليختنشتاين             . االجتماعية والثقافة 

 .يف ميداين احلياة والعمل

 بغية تنمية وعي اجلمهور حول املسائل املتعلقة     ١٩٩٩ احلكومة مكافأة تقديرية يف عام       وقـد استحدثت   -٢٠
وُتمنح هذه املكافأة سنوياً وهدفها حفز مؤسسات األعمال واملنظمات واألفراد لتهيئة . باملسـاواة بـني اجلنسني    

 .أة وتعزيز تكافؤ الفرصظروف عمل مواتية للمرأة واألسرة، أو للقيام مببادرات تفضي إىل حتسني وضع املر

 منذ  ١٩٧٩وليختنسشتاين طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة يف عام                -٢١
 ٤١١، و ٤١٠وقد درست جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف اجتماعاهتا           . ١٩٩٦يناير  / كـانون الثاين   ٢٦
، أول تقرير قطري لليختنشتاين حول تنفيذ هذه        ١٩٩٩ناير  ي/ كانون الثاين  ٢٧ و ٢٥ الـيت ُعقـدت يف       ٤١٤و

وميكن احلصول على املزيد . ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩أما التقرير القطري الثاين فتّم تقدميه إىل اللجنة يف . االتفاقية
  من العهد يف الوثائق ذات الصلة      ٣مـن املعلومـات عـن املسـاواة بـني الـرجل واملـرأة وعن تنفيذ املادة                  

)CEDAW/C/LIE/1 ،CEDAW/C/LIE/2 ،CEDAW/C/SR.410, 410 and 411.( 

، صادقت ليختنشتاين على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء        ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف   -٢٢
ومثلما هو شأن الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

والسياسـية، فـإن االعتراف باحلق يف تقدمي شكوى فردية مبوجب هذه االتفاقية يعين إمكان فحص االنتهاكات            
 . من العهد٣لذا فإن االعتراف هبذا اإلجراء يسهم أيضاً يف تنفيذ املادة . املّدعى وقوعها يف إطار االتفاقية
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  القيود على احلقوق اليت يكفلها العهد- ٤املادة 

مبدأ عام للقانون الدستوري يقضي بأن احلقوق       "الجـتهاد حمكمـة ليختنشتاين الدستورية، مثة        وفقـاً    -٢٣
األساسية اليت يكفلها الدستور جيوز احلد منها بالتشريع، بل جيب احلد منها لتمكني األفراد من التعايش إذا كان                  

بيد أنه ال جيوز تقييد احلقوق ". ديسـتحيل حتقيق هذا التعايش عندما يكون استخدام احلقوق األساسية غري حمدو        
 :األساسية إال إذا كان هذا التقييد يستويف الشروط األربعة التالية

 أن يكون مستنداً إىل تشريع؛ -

 أن تربره مصلحة عامة عليا؛ -

 أن يراعي مبدأ التناسب؛ -

 .أال ينتهك صميم مضمون احلق األساسي -

وال ميكن اإلخالل حبق أساسي     .  رمسي واضح متناسب مع خطورة اإلخالل      وينبغي أن يستند أي تقييد إىل أساس تشريعي       
ويف مثل هذه الظروف،    . إذا كان يف اإلخالل ضرورة ملّحة حلماية عناصر من الشرطة         "بـدون أساس تشريعي رمسي إال       

 ".لرمسي من الدستور، حملّ األساس التشريعي ا١٤حيلّ البند العام املتعلق بالشرطة، الساري مبوجب املادة 

  حظر إساءة استعمال القانون واالحتفاظ حبق تطبيق القانون األكثر مواتاة- ٥املادة 

 حظر إساءة استعمال القانون

وهو يقابل حظر إساءة استعمال القانون يف نظام        . يسري هذا احلكم بشكل مباشر أيضاً يف ليختنشتاين        -٢٤
يناير / كانون الثاين  ٢٠ األشخاص والشركات، املعتمد يف       من قانون  ٢ليختنشـتاين القانوين الذي حتكمه املادة       

١٩٢٦) PGR) (LGBI. ،ومتتثل األحكام القضائية اليت تصدرها حماكم ليختنشتاين هلذا املبدأ). ٤ العدد ١٩٢٦. 

 شرط القانون األكثر مواتاة

ويسري شرط القانون . هحتظى املعاهدات الدولية مبرتبة ال تقل عن مرتبة القانون النظامي، كما سبق ذكر -٢٥
 .وليست هناك أحكام دستورية أعلى مرتبةً. األكثر مواتاة، املبني يف هذه الفقرة، بشكل مباشر يف ليختنشتاين

  احلق يف العمل-٦املادة 

 وضع العمالة وسوق العمل يف ليختنشتاين

 هامة فيما يتعلق باالكتفاء     مل تعـد الزراعة ذات أمهية كربى لالقتصاد الوطين، ولكن ال تزال هلا وظيفة              -٢٦
 يف ١,٣، كان ٢٠٠٢وحىت هناية عام . الـذايت عند األزمات وزراعة األراضي الطبيعية والزراعية واحملافظة عليها       
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ورغم النمو املطرد لقطاع اخلدمات     ). الزراعة(املائـة من مجيع العاملني يف ليختنشتاين يعملون يف القطاع األول            
 يف  ٥٣,٩، يضم   ٢٠٠٢الذي كان، حىت هناية عام      ) ية، الفنادق واملطاعم، التعليم، إخل    الـتجارة، اخلدمات املال   (

الصناعة، احلرف اليدوية،   (املائة من املستخدمني بدوام كامل، ال يزال لدى ليختنشتاين قطاع آخر نشط ومتنوع              
 . يف املائة من جممل العاملني بدوام كامل٤٤,٨يضّم ) البناء، اخل

نشـتاين، نظراً إىل صغر مساحتها ومنوها االقتصادي املطرد، إىل استخدام عدد كبري من              وحتـتاج ليخت   -٢٧
، كان ٢٠٠٢ويف آخر عام . األيدي العاملة من البلدان اجملاورة، ويعرب هؤالء احلدود الوطنية من ليختنشتاين وإليها

 يف املائة من    ٥٠ قليالً من     شخصاً، أي أكثر   ١٦ ٨٨٦عـدد املستخدمني من األشخاص املقيمني يف ليختنشتاين         
.  شخصاً يعملون يف بلدان أجنبية     ١ ١٠٢ شخصاً يعملون يف ليختنشتاين و     ١٥ ٧٨٤عدد السكان؛ ومن هؤالء     

 شخصاً يعربون احلدود جيئة وذهاباً من       ١٣ ٠٣٠ شخصـاً العاملني يف ليختنشتاين، هناك        ١٥ ٧٨٤وباإلضـافة إىل ال       
 شخصاً يعملون يف   ٢٨ ٨١٤، ما جمموعه    ٢٠٠٢وعليه كان هناك، يف هناية عام       . اينالـبلدان اجملاورة للعمل يف ليختنشت     

 شخصاً، يف   ٦٣٤ يف املائة، أو     ٢,٢وكان معدهلا   . وتعتـرب نسبة البطالة متدنية باملقارنة باملعدالت الدولية       . ليختنشـتاين 
 .ة وسوق العمل يف ليختنشتاينويتضمن املرفق املزيد من املعلومات املفصلة عن وضع العمال. ٢٠٠٤مايو /أيار

 احلق يف العمل

كما .  من دستور ليختنشتاين على حق كل فرد يف العمل وعلى محاية العمال١٩ من املادة ١تنص الفقرة  -٢٨
 من  ١دستور ليختنشتاين، الفقرة    (أن الدولـة مطالبة باختاذ التدابري املناسبة لدعم االقتصاد وزيادة فرص العمل             

). ٣٣ العدد   ١٩٩٨،  LGBI(تجسـد هـذا التكليف يف قانون متويل تدابري التعزيز االقتصادي            وي). ٢٠املـادة   
فبمقتضـى هذا القانون، متّول ليختنشتاين التدابري اجلديرة بالتشجيع اليت من شأهنا ختفيف الصعوبات االقتصادية               

 املهين، وإعادة التدريب لتحسني     وتتضمن التدابري اجلديرة بالتشجيع التدريب    . وتـأمني الوظائف يف األمد البعيد     
احلـراك املهين، وترويج الصورة العامة لإلمارة وجاذبيتها التجارية واملسامهة يف املؤسسات اليت تشجع االقتصاد،               

وعلى صعيد الواقع العملي، تدعم حكومة      . واملسـامهة يف الـتدابري املتخذة يف حاالت الشدة واحلاالت الطارئة          
 .رة وتعتمد إطاراً جيعل من ليختنشتاين موقعاً جذاباً للمشاريعليختنشتاين حرية التجا

 التدابري يف جمال العمالة

 املشورة املهنية

ولدى ليختنشتاين مركز إرشاد مهين متطور تديره الدولة، ويتفرع منه مركز للمعلومات املتعلقة باحلياة               -٢٩
املتمرس يف اجملال املهين مبرافقة الشباب والبالغني يف  ويقوم فريق املشورة املدّرب يف جمال علم النفس و        . الوظيفـية 

كما يقدم مركز اإلرشاد املهين مشورة خاصة       . اإلعـداد الختـيار توجههم الوظيفي وبتوفري املشورة املهنية هلم         
افة كما ينظم املركز، إض   . ومجيع هذه اخلدمات تقدم جماناً    . لألفراد ذوي اخليارات الوظيفية احملدودة جراء اإلعاقة      

إىل املشـورة الفردية، مناسبات وحلقات دراسية ودورات إعالمية منتظمة، فضالً عن مركز للوثائق واملعلومات               
 .وتوجد أيضاً دائرة لعلم النفس املدرسي، ملناقشة القرارات املدرسية. مفتوح لعامة اجلمهور
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 نظام التدريب املهين

ويناقش نظام التدريب املهين    . ز االقتصاد والقدرة التنافسية   ُتعطى أمهية فائقة للتدريب املهين، بقصد تعزي       -٣٠
 .١٣يف ليختنشتاين بالتفصيل يف التعليقات اليت تتناول املادة 

 التوظيف

 )١٠٣ العدد ٢٠٠٠، LGBI( املتعلق بالتوظيف واالستخدام املؤقت     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٢أرسـى قانون     -٣١
وتتمثل احملاور األساسية للقانون يف تغطية تأمني . اسة العامة لسوق العملأساساً العتماد تدابري نشطة يف جمال السي

وينص القانون اجلديد أيضاً على املشاركة      . البطالة لتكاليف البحث عن وظيفة اليت تتقاضاها وكاالت التوظيف        
 املؤقت أو إعادة إدماج   املالية لتأمني البطالة يف برامج التوظيف لدى املؤسسات العامة أو اخلاصة املعنية بالتوظيف            

ومكتب التوظيف العام التابع ملكتب الشؤون االقتصادية مسؤول ). ٣٢املادة (العاطلني عن العمل يف سوق العمل 
 .عن تقدمي املساعدة إىل العاطلني عن العمل يف اختيار برامج التدريب أو التوظيف

ريب املهين األساسي، فيقدم هلم مكتب التدريب       أما الشباب غري القادرين على إجياد عمل بعد إهناء التد          -٣٢
، "التدريب الداخلي خلرجيي التدريب املهين واملدارس الثانوية العاطلني عن العمل"املهين املساعدة من خالل برنامج 

 يف املائة من راتب التدريب الداخلي ملدة ٦٠وتتكفل الدولة بدفع ما نسبته     . ١٩٩٥وهـو برنامج أنشئ يف عام       
وجيب أن يربم صاحب العمل الذي يوفر التدريب الداخلي عقداً مع املتدرب خاضعاً             . هر كحد أقصى  سـتة أش  

وجيب أن يكون التدريب الداخلي يف اجملال املهين للمتدرب، كما جيب أن يثبت املتدرب أنه بذل                . ملوافقة رمسية 
 .مساعي جادة للعثور على وظيفة

 يف املائة من املعدل ٢٥ سنة إىل حوايل ٢٥الذين تقل أعمارهم عن وقد ارتفعت نسبة العاطلني عن العمل  -٣٣
وأدركت احلكومة مشكلة البطالة بني الشباب فاعتمدت جمموعة من التدابري . اإلمجايل للبطالة يف السنوات األخرية

 الداخلي  ومتثل أول التدابري يف حتسني برنامج التدريب      .  بغية تصحيح هذا الوضع    ٢٠٠٣أكتوبر  /يف تشرين األول  
وال بد من توفري عدد أكرب بكثري من شواغر التدريب          . املهـين خلرجيي برامج التدريب املهين العاطلني عن العمل        

وبالتايل، ينبغي  . الداخلي لزيادة فرص الشباب العاطلني عن العمل يف العثور على تدريب داخلي يف جماهلم املهين              
وجتري كذلك مراجعة املتطلبات الرمسية     .  التدريب الداخلي  تشـجيع أصحاب العمل على توفري املزيد من فرص        

لوظائف التدريب الداخلي كما جيري تسهيل اإلجراءات التنظيمية، وإجياد حوافز جديدة لتكثيف أنشطة توظيف              
فالوكالة اليت تنجح يف العثور     . الشباب من قبل وكاالت التوظيف اخلاصة املتعاقدة مع مكتب الشؤون االقتصادية          

 . وظيفة دائمة ألحد الزبائن، ُتعطى عمولة مضاعفةعلى

. وال تؤثر البطالة يف الوضع املايل للعاطلني عن العمل فحسب، وإمنا يف وضعهم االجتماعي والصحي أيضاً -٣٤
وقـد شكلت احلكومة فريقاً عامالً لوضع تدابري للتغلب على اآلثار النفسية للبطالة، مما يؤدي بالتايل إىل تعزيز                  

 .رة على العثور على عمل جديدالقد
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 سوق العمل والفئات املتضررة

 النساء

 يف  ٨٢ يف املائة من جمموع األشخاص املستخدمني يف ليختنشتاين؛ ومتثل النساء            ٣٨متـثل النساء حالياً      -٣٥
 . يف املائة١٨املائة من العاملني بدوام جزئي، والرجال 

الشابات لتعلم املهنة اليت خيتاروهنا، فإن واقع املمارسة يظهر أن ورغم توفر الفرصة مبدئياً لكافة الشبان و -٣٦
وملعاجلة هذا الوضع، قررت احلكومة يف خريف عام . مثة حواجز ثقافية وهيكلية تؤثر يف اختيار املهنة لدى اجلنسني

دة إليها بعد    القـيام حبملـة ملدة سنة بغية تشجيع الفتيات والنساء على االخنراط يف حياة العمل أو العو                 ١٩٩٩
 .االنقطاع عنها ألسباب عائلية

وركز اجلزء األول من سنة التشجيع املهين هذه على الشابات الاليت يزمعن االخنراط يف سوق العمل بعد                  -٣٧
ومتثل هدف املشروع يف إبراز أمهية التعليم اجليد والتدريب املهين للفتيات والشابات وتوسيع . التخرج من املدرسة

يفي، وحفز األوالد والبنات على رفض الصور النمطية للجنسني، وتنمية وعي األهل واملدرسني حول              أفقهن الوظ 
واستهدف اجلزء الثاين النساء الاليت يعتزمن العودة إىل سوق العمل بعد     . تكـافؤ الفـرص يف اختـيار الوظائف       

 اإلعداد والتوجيه قبل االنضمام     ومتّ توفري برامج جذابة للنساء يف     . انقطـاعهن عنها بضع سنوات ألسباب عائلية      
وباإلضافة إىل مسائل إدارة    . جمـدداً إىل ركـب العاملني، وأيضاً للنساء الاليت يرغنب يف العودة إىل العمل فوراً              

وُنظمت . الوقت، متّ توفري حلقات دراسية أيضاً حول التوجيه، والتحفيز، والتقييم الذايت، والتعامل مع اإلجهاد             
ومل . فري معلومات موجزة ومفيدة حول مواضيع مثل املشورة املهنية واألجور والبحث عن عمل     فصول مسائية لتو  

يعـد هـناك غًىن عن استخدام احلاسوب يف معظم وظائف عصر املعلومات الراهن، ولذا فقد متّ إدراج دورة يف                   
واالتصال للمرأة كتيباً   واستكماالً هلذه األنشطة، أصدر مركز املعلومات       . احلاسوب ضمن برنامج سنة التشجيع    

حيوي إرشادات مفيدة للنساء الاليت يزمعن العودة إىل سوق العمل، كما نشر دراسة، بتكليف من مكتب املساواة 
 ".التخطيط للعودة إىل العمل وتنفيذها"بني اجلنسني التابع للحكومة، حتت عنوان 

ودة إىل سوق العمل مشمولة جزئياً      وتكالـيف التعلـيم املسـتمر أو إعـادة التدريب الضروريني للع            -٣٨
وميكن لغري املوظفني الذين يعتنون بأطفاهلم بأنفسهم خصم تكاليف التدريب أو إعادة            . بالتخفيضـات الضريبية  

 .التدريب من دخلهم يف التصرحيات الضريبية

 املعوقون

 من حق املعوقني وينص قانون تأمني العجز على أن    . ويسـري حـق العمل أيضاً على املصابني بإعاقات         -٣٩
 ١وكجزء من التنقيح األخري للقانون، الذي دخل حيز النفاذ يف           . االسـتفادة مـن شـىت تدابري إعادة اإلدماج        

 من هذا القانون، املبدأ الذي يقضي بتسبيق مزايا إعادة          ٣٣، أدرج بشكل صريح يف املادة       ٢٠٠١مـايو   /أيـار 
التدابري املهنية، وِمنح املرتبات، والوقف     : ابري إعادة اإلدماج  وتتضمن جمموعة تد  . اإلدماج على مزايا تأمني العجز    
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 من ٣٤ من املادة ٣الفقرة (املؤقت ملعاش العجز عند الطلب، واملساعدات، والبدالت اليومية، وتعويض التكاليف 
 املهنية  من القانون، تتضمن تدابري تأمني العجز    ٣٩ووفقاً للمادة   ). ١٧ العدد   ٢٠٠١،LGBIقانون تأمني العجز،    

املشورة املهنية والوظيفية، والتوظيف وحماوالت إجياد فرص عمل، والتدريب : املزايا واالستحقاقات القانونية التالية
 . املهين، واملساعدة يف رأس املال لألشخاص العاملني حلساهبم اخلاص

 من قانون   ٥٥ و ٥٣ وفضـالً عـن ذلـك، خيضع التدريب املهين للمعوقني لألحكام اخلاصة يف املادتني              -٤٠
وتتيح هذه األحكام خيار توفري منح تدريبية تشرف عليها الدولة          ). ٥٥ العدد   ١٩٧٦،  LGBI(التدريـب املهين    

للشبان العاجزين كلياًَ أو جزئياً عن الوفاء مبتطلبات التدريب املهين بسبب حالتهم الصحية، أو منوهم، أو ظروف 
وحيدد مكتب التدريب املهين، باالتفاق مع    . يف جوانب معينة من مهنة ما     وتوفر هذه املنح تدريباً فردياً      . أخـرى 

وجيب أن يلتحق املتدربون أيضاً     . صـاحب العمـل الذي يعرض منحة التدريب، مدة وحمتوى الربامج التدريبية           
. ممبـدارس تشـمل املواضيع املهنية والتعليم العام، ولكن تكون مكيفة وفق احتياجات هؤالء الشباب وإمكاناهت          

وباإلضـافة إىل ذلك، تقدم الدولة دعماً بشأن املصاريف اخلاصة املترتبة على التدريب املهين أو التعليم املستمر                 
 .للمعوقني

إىل تسهيل إعادة اإلدماج املهين لألشخاص )  ثامناً من قانون تأمني العجز٤٥املادة (وترمي منحة املرتبات  -٤١
ففي هذه احلاالت، تقدم للشركات منحة راتب لتوظيف هؤالء . شكل جزئيالذين ال يزالون قادرين على العمل ب

ويهدف هذا اإلجراء إىل    . األشخاص، أو إلعادة توظيفهم إذا كانت اإلعاقة قد حدثت أثناء العمل يف وظيفة ما             
وأصبحت . احليلولة دون إرغام األشخاص القادرين على العمل جزئياً على ترك العمل واالعتماد على تأمني العجز

إذا ") جتميد مدفوعات تأمني العجز   (" من القانون تنّص أيضاً على إمكان عدم دفع تأمني العجز مؤقتاً             ٤٦املادة  
وميكن دعم حماوالت العمل أيضاً ببدل يومي يدفعه تأمني العجز          . أبـدى الشـخص املعين رغبة يف حماولة العمل        

 .ازفة املالية للشركات اليت تعرض فرص توظيف للمعوقني؛ وهذا األمر يزيل اجمل")حماوالت العمل ببدل يومي("

 .ويف موازاة ذلك، توجد مرافق خاصة مدعومة من الدولة توفر فرص التدريب والعمل واملعونة املعيشية -٤٢

  احلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٧املادة 

 احلد األدىن لألجور

جور، باعتبار أن قانون العمل قائٌم على مبدأ حرية         ال يـنّص قـانون ليختنشتاين على أي حٍد أدىن لأل           -٤٣
نقابة (بيد أنه يتم االتفاق على حدود دنيا لألجور يف اتفاقات عمل مجاعية بني الشركاء االجتماعيني                . الـتعاقد 

ويعاد التفاوض على   ). مسـتخدمي ليختنشتاين، غرفة التجارة والصناعة يف ليختنشتاين، غرفة املقايضة والتجارة          
بيد أن األجور املتفق عليها ال ُينظر إليها كحد أدىن لألجور مبعىن الكلمة، وإمنا         . االتفاقات كل سنتني تقريباً   هذه  

وال توجد حالياً بيانات إحصائية عن      . ُيقصد منها احلماية من اإلغراق وال ترتبط ارتباطاً صرحياً مبستوى املعيشة          
ولكن جيري اإلعداد إلحصاءات شاملة عن الدخل وُينتظر صدور . املستوى الفعلي للدخل وتوزيعه يف ليختنشتاين

 .٢٠٠٥األرقام األوىل يف عام 
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 تكافؤ فرص الترقية/املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة

أ من القانون املدين العام، فإن دفع أجور غري متساوية لقاء أعمال            ١١٧٣ من القسم    ٩ من املادة    ٣وفقاً للفقرة    -٤٤
، ١٩٩١ ،   LGBI( من قانون رواتب موظفي القطاع العام        ٧وباملثل، تنص املادة    . كافئة هو أمر غري مشروع    متساوية ومت 

، العدد  ١٩٩٩ ،   LGBI(كما ينص قانون املساواة بني اجلنسني       .على تساوي األجور يف حال تساوي األعمال      ) ٦العدد  
، على حظر صريح ألي شكل من أشكال التمييز         ١٩٩٩مايو  / أيار ٥ وأصبح نافذاً يف     ١٩٩٨، الذي اعتمد يف عام      )٩٦

ويسري مبدأ عدم التمييز بشكل خاص على الرواتب، وظروف         . املباشر أو غري املباشر على أساس اجلنس يف ميدان العمل         
وحلماية ). احلماية من الفصل بدافع االنتقام(العمـل، وفـرص التدريب األساسي واملستمر، والترقية، والفصل من العمل    

 آحاد املستخدمني، ينشئ القانون أيضاً احلق يف تقدمي الدعاوى اجلماعية، مما يتيح لتنظيم ما أن يقيم دعوى بامسه                   هويـة 
ومن التدابري األخرى حلماية املستخدمني ختفيف عبء       . كتنظيم دون احلاجة إىل اإلفصاح عن اسم املستخدم املعين نفسه         

الشخص الذي تعرض للتمييز أن يثبت وقوع التمييز، وإمنا على املتهم أن   فليس على   : اإلثـبات يف حال ادعاء وقوع متييز      
 .واالستثناء الوحيد هو دعاوى التحرش اجلنسي يف مكان العمل. يثبت عدم وقوع متييز

ومن اجلدير بالذكر يف هذا السياق أن أرباب العمل الذين ال يقضون على التمييز القائم يف مكان العمل                   -٤٥
ويف حالة التمييز يف التوظيف، ال جيوز أن يتجاوز التعويض          . قضائياً ومطالبتهم بدفع تعويضات   ميكن مالحقتهم   

وأقصى تعويض  . راتـب ثالثة أشهر، ويف حالة التمييز يف الفصل، ال جيوز أن يتجاوز التعويض راتب ستة أشهر                
وأخرياً، ينظم القانون   . ري فرنك سويس  ٤٠ ٠٠٠ميكـن منحه يف قضايا التمييز املتعلقة بالتحرش اجلنسي يبلغ           

الدعـاوى القانونية وإجراءات التظلم املتاحة، وينّص على أن التدابري اإلجيابية املناسبة لتحقيق املساواة واقعياً ال                
 .ويسري قانون املساواة بني اجلنسني على االستخدام يف القطاعني اخلاص والعام. تشكّل متييزاً

، ُرفعت دعوى واحدة من القطاع      ١٩٩٩ اجلنسني حيز النفاذ يف عام       ومـنذ دخول قانون املساواة بني      -٤٦
وأكّدت احلكومة وقوع متييز يف األجر، فاسُتؤنفت القضية، وتوصلت حمكمة          . العـام متعلقة باملساواة يف األجر     

 .االستئناف كذلك يف حكمها النهائي إىل وقوع متييز وحكمت بدفع الفرق يف الراتب بأثر رجعي

 تخدمنيمحاية املس

وتتناول املراجعة قانون . جترى حالياً مراجعة جذرية لألحكام التشريعية حلماية املستخدمني يف ليختنشتاين -٤٧
واملرسوم األول املتعلق بقانون العمل     ) ٦، العدد   ١٩٦٧ ،   LGBIقانون العمل،   (االستخدام يف الصناعة والتجارة     

)LGBI ، وضع نظام جديد لساعات العمل، خصوصاً الدوام الليلي، وتنصب املراجعة على ). ١٥، العدد ١٩٦٨
 . باإلضافة إىل حتسني محاية املستخدمني الشباب

 الصحة يف مكان العمل

وحلماية املستخدمني،  .  من قانون العمل وصفاً عاماً للمتطلبات الصحية يف مكان العمل          ٦تتضمن املادة    -٤٨
الضرورية حبكم اخلربة، واليت ميكن تطبيقها بالتكنولوجيا املتاحة،        اختاذ كافة التدابري    "يتعني على أصحاب العمل     

تصميم مرافق العمل وسري العمل بشكل حيّد قدر        "وجيب على أصحاب العمل بوجه خاص       ". واملناسـبة لظروف العمل   
 حلماية  وينبغي ألصحاب العمل أيضاً أن يتخذوا تدابري      ". اإلمكـان مـن تعرض املستخدمني للمخاطر الصحية واإلجهاد        
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ويرد وصف مفصل للتدابري الصحية يف املرسوم       . السالمة الشخصية ملستخدميهم، خصوصاً فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي       
ويصف هذا املرسوم   ). ١١١، العدد   ١٩٩٨ ،   LGBI(اخلـاص حبمايـة سـالمة وصحة املستخدمني يف مكان العمل            

 . العمل، ومكان العمل، ومعدات احلماية الشخصية، ومالبس العملاملتطلبات اليت جيب تلبيتها فيما يتعلق باملباين، وبيئة

وإذا تبادر إىل . ويف ليختنشتاين، يتوىل طبيب عمل حالياً فحص املستخدمني بناء على طلب أرباب العمل -٤٩
 وبناًء على تقرير هذا. الطبيب الفاحص الشك بوجود مرض مهين، فإنه يستشري املسؤول األعلى عن الصحة العامة

وعادةً ما جيري   . املسؤول، ُيجرى حتقيق مفصل لتحديد ما إذا كان املرض نامجاً عن عمل املريض أو مكان عمله               
وإذا متّ التيقن من وجود مرض مهين، ُتقرر التدابري         . هذه التحقيقات خرباٌء من املعهد السويسري لتأمني احلوادث       

راجعة املُزمعة ألحكام السالمة املهنية، ُيعتزم توسيع نطاق        ويف امل . الالزمـة كتغيري مكان العمل أو تغيري الوظيفة       
وُيعتزم بشكل خاص إضافة بند يتعلق بإجراء فحوص طبية إلزامية للموظفني الذين            . الفحـوص واملشورة الطبية   

 .حيتاجون إىل محاية خاصة أو املعرضني ألخطار صحية شديدة بسبب نوع وبيئة عملهم

 السالمة يف مكان العمل

أن يتخذ أصحاب العمل    ) ٤٦، العدد   ١٩٩٠ ،   LGBI( من قانون تأمني احلوادث اإللزامي       ٧٠تقتضـي املادة     -٥٠
كافـة الـتدابري الضـرورية حبكم اخلربة، واليت ميكن تطبيقها بالتكنولوجيا املتاحة واملناسبة لظروف العمل، للوقاية من                  "

 العمل إشراك املستخدمني، كما يتعني على املستخدمني ومن أجل ذلك يتعني على صاحب ". احلـوادث واألمراض املهنية   
وهناك أحكام أخرى تتعلق بالسالمة يف مكان العمل ترد يف كل           . دعم جهود صاحب العمل لتنفيذ هذه املتطلبات عملياً       

ملرسوم ، وا)١٥٨، العدد ٢٠٠٢ ،   LGBI(من قانون العمل، وقانون تنسيق تدابري محاية السالمة والصحة يف أعمال البناء             
، واملرسوم اخلاص بالتأمني )١١١، العدد ١٩٩٨ ، LGBI(اخلـاص حبمايـة سالمة وصحة املستخدمني يف مكان العمل      

، العدد  ١٩٦١ ،   LGBI(، واملرسوم اخلاص بالوقاية من األمراض املهنية        )٧٠، العدد   ١٩٩٠ ،   LGBI(الصحي اإللزامي   
، واملرسوم اخلاص بالوقاية من )١٢، العدد ١٩٧١ ، LGBI(ل البناء ، واملرسوم اخلاص بالوقاية من احلوادث يف أعما       )١٨

 ).١٥، العدد ١٩٧١ ، LGBI(احلوادث يف أعمال األسطح 

ولذا . وحالياً ال يتّم إخطار السلطة املسؤولة بوقوع حوادث مهنية إال إذا استدعت احلاجة حضور سيارة إسعاف -٥١
بيد أن مثة جهوداً جارية لعمل إحصاءات لكافة      . وادث يف الوقت احلاضر   ال ميكـن توفري بيانات ملزمة عن إحصاءات احل        

 . ويف السنوات األخرية، بلغ متوسط حوادث العمل القاتلة حادثاً واحداً كل سنتني. احلوادث املهنية

 اإلنفاذ واإلشراف

ملقتضيات قانون  يضطلع مكتب سالمة العمال التابع ملكتب الشؤون االقتصادية باإلشراف على االمتثال             -٥٢
وُتجرى عمليات تفتيش عامة بشكل منتظم      . العمـل وقـانون تأمني احلوادث واملراسيم املعنية بالسالمة املهنية         

كما جترى عمليات تفتيش    .  مؤسسة تقريباً  ٢ ٢٠٠ملؤسسات األعمال اخلاضعة لقانون العمل، واليت يبلغ عددها         
فتيش عامة كافة اجلوانب، كأماكن العمل، وساعات العمل،        وتغطي كل عملية ت   . حمددة عند تلقي تقارير خاصة    

 .واالمتثال ملتطلبات احلماية اخلاصة للشباب واحلوامل، وما إىل ذلك
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وجيرى . وإذا تبني للتفتيش عدم االمتثال ألحكام معينة، تقوم اجلهة املسؤولة بإعداد قائمة بأوجه القصور    -٥٣
وإذا مل يتّم تصحيحها، فإن للجهة املسؤولة أن        . وجه القصور املُعترض عليها   بعد ذلك تفتيش متابعة للتحقق من تصحيح أ       

 .ويف غضون األعوام اخلمسة املاضية، مل حتدث أية حالة تستدعي اختاذ مثل هذه التدابري. تتخذ التدابري الالزمة

 ساعات العمل والراحة

ويبلغ العدد األقصى   . ات العمل أسبوعياً   من قانون العمل احلد األقصى لساع      ٩ من املادة    ١حتدد الفقرة    -٥٤
 ساعةً ٤٥لساعات العمل للمستخدمني يف األعمال الصناعية والوظائف املكتبية واألعمال الفنية واملكتبية األخرى 

 ساعة أسبوعياً   ٤٠ ساعةً لسائر املستخدمني اآلخرين، وال تزيد ساعات العمل عن           ٤٨يف األسـبوع، بينما يبلغ      
وميكن زيادة ساعات العمل بأربع ساعات      .  سنة ١٨ و ١٥فعني الذين تتراوح أعمارهم بني      للمسـتخدمني الـيا   

 من  ١٠ووفقاً للمادة   . ويف اتفاقات التوظيف اجلماعية والفردية، يكون أسبوع العمل أقصر عادةً         . كعمل إضايف 
 هذه احلدود القانونية إال     وال ميكن تغيري  .  مساءً ١١ صباحاً و  ٦قانون العمل، ينحصر الدوام اليومي بني الساعة        

 من قانون العمل، فإن الدوام الذي يزيد عن مخس ساعات           ١٥ووفقاً للمادة   . مبوافقـة املستخدمني أو غالبيتهم    
ونصـف الساعة يومياً ينبغي قطعه باستراحة ال تقل مدهتا عن ربع ساعة، والدوام الذي يزيد عن سبع ساعات                   

قل، بينما يتعني إعطاء استراحة مدهتا ساعة كاملة للدوام الذي يزيد           يقتضي استراحة مدهتا نصف ساعة على األ      
وميكن .  ساعةً متتابعة١١ويستحق املستخدمون يف مجيع احلاالت استراحة يومية ال تقل عن   . عـن تسع ساعات   

ى مدى   ساعة عل  ١١ ساعات، طاملا متّ التقيد باالستراحة ملدة        ٨تقليص هذه االستراحة مرة واحدة أسبوعياً إىل        
 على احلق يف إجازة نصف يوم إذا كان الدوام األسبوعي ٢١وتنص املادة ). أ من قانون العمل١٥املادة (أسبوعني 

 على أن ساعات االستراحة ال ميكن االستعاضة عنها         ٢٢وعالوة على ذلك، تنّص املادة      . أطـول من مخسة أيام    
 . بتعويض مايل أو غريه، إال يف هناية عقد التوظيف

 ل يوم األحدالعم

بيد أن  ).  من قانون العمل   ١٨املادة  (حيظـر قانون العمل مبدئياً استدعاء املستخدمني للعمل يوم األحد            -٥٥
فعندما تطرأ حاجة ملحة، ميكن     . القانون يسمح باستثناءات معينة شريطة احلصول على موافقة رمسية بشكل عام          

ل يوم األحد ما دام املستخدم املعين موافقاً؛ ومينح هذا األخري أن يوافق مكتب الشؤون االقتصادية مؤقتاً على العم
وقد يوافق مكتب الشؤون االقتصادية أيضاً على العمل بشكل دائم أو .  يف املائة١٠٠جزءاً تكميلياً للراتب نسبته 

افق احملددة يف   كما أن بعض األعمال التجارية واملر     ).  من قانون العمل   ١٩ من املادة    ٣الفقرة  (متواتر يوم األحد    
 .)١(ُمعفاة من شرط املوافقة املسبقة) ١٨٨، العدد ٢٠٠٢، LGBI(املرسوم الثاين من قانون العمل 

                                                      

املستشـفيات، وعـيادات األطباء وأطباء األسنان واألطباء البيطريني، والصيدليات، والدور           : هـي  )١(
شؤون اجلنازات، والعيادات البيطرية، ودور احليوانات، واملطاعم والفنادق، واملتاجر املتخصصة واملدارس الداخلية، وإدارة 

واألنشـطة يف األمـاكن السـياحية، وأكشاك وأنشطة البيع للمسافرين، واملخابز، ومعامل األلبان، ومكاتب الصحف         
 واملتاجرون باألسهم، واملسارح،    واجملالت، وأعمال اإلذاعة والتلفزة، وأعمال االتصاالت، وبداالت اهلاتف، واملصارف        

واملوسيقيون، ودور السينما، وأنشطة السريك، ودور املعارض، ومرافق الرياضة والترفيه، ومصاعد التزجل وزوارق العبور، 
واملعسـكرات، وأعمال املؤمترات واملعارض التجارية، واملتاحف، وموظفو األمن، وجتارة السيارات، وخدمات التزويد             

 .اء، وأعمال التخلص من النفايات، وأعمال التنظيف، وأنشطة معاجلة املنتجات الزراعيةبالطاقة وامل
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وعندما يكون العمل يوم األحد صبحاً ومساًء، أو عندما يستمر أكثر من مخس ساعات، ينبغي تعويضه                 -٥٦
طاء إجازة يوم األحد كل أسبوعني على األقل وفضالً عن ذلك، ينبغي إع.  ساعة متتالية٢٤باستراحة ال تقل عن     

 ). من قانون العمل٢٠املادة (

 العمل الليلي

وختضع استثناءات حظر العمل الليلي ملوافقة مسبقة وال        . حيظر قانون العمل مبدئياً عمل املستخدمني ليالً       -٥٧
ي عند إثبات وجود حاجة ملّحة وميكن املوافقة بصورة مؤقتة على العمل الليل. ميكـن إعطاؤها إال بشروط معينة     

، أو قد يوافق    ) يف املائة  ٢٥شريطة موافقة املستخدم املعين وحصوله على جزء تكميلي للراتب ال تقل نسبته عن              (
مكتب الشؤون االقتصادية على الترخيص بعمل ليلي دائم أو منتظم إذا كان هذا العمل ضرورياً ألسباب فنية أو                  

وحيدد املرسوم الثاين من قانون العمل قطاعات األعمال املُعفاة من شرط           ). ون العمل  من قان  ١٧املادة  (اقتصادية  
وإذا عمل املستخدمون بدوام ليلي ملدة طويلة، فيكون من حقهم احلصول على      . املوافقة املسبقة على العمل الليلي    

). ج من قانون العمل   ١٧املادة  (وقد يكون هذا الفحص إلزامياً لبعض فئات املستخدمني         . فحص ومشورة طبيني  
وُيطلب من صاحب   . ويلـزم كذلك إجراء فحص طيب منتظم للمستخدمني الذين يعملون بدوام ليلي باستمرار            

العمل أيضاً، حسبما تقتضيه الضرورة، اختاذ تدابري إضافية حلماية املستخدمني، خصوصاً فيما يتعلق بسالمة الطريق 
 . الراحة والطعامإىل العمل ومنه، وتنظيم املواصالت، وفرص

 اإلجازة الدورية املدفوعة األجر

أ من القانون املدين العام على إجازة مدفوعة األجر ال تقل مدهتا عن         ١١٧٣ من القسم    ٣٠تـنص املادة     -٥٨
وحيق للمتدربني واملستخدمني دون العشرين من العمر احلصول على إجازة مدفوعة           . أربعـة أسابيع للمستخدمني   

وُيمنع . وحيدد صاحب العمل وقت اإلجازة شريطة مراعاة رغبة املستخدم املعين         . ة أسابيع األجـر مدهتـا مخس    
 من القسم ٣٣املادة (التعويض عن اإلجازة املدفوعة األجر بعوض مايل أو أي بدالت أخرى خالل فترة التوظيف      

لعمل، حيق للموظفني احلكوميني  من املرسوم املتعلق بساعات ا٢٦ووفقاً للمادة ). أ من القانون املدين العام١١٧٣
وتزاد مدة اإلجازة عند    .  يوماً كل سنة   ٢٣وموظفـي األعمال املكتبية احلصول على إجازة مدفوعة األجر مدهتا           

 .بلوغ عمر معني

 التعويض عن العطل الرمسية

ذه املسألة  وتنظم اتفاقات العمل اجلماعية أيضاً ه     . ال ينص قانون العمل على أي أجر عن العطل الرمسية          -٥٩
فبحكم العادة،  . ويعتمد دفع أجر عن العطل الرمسية، يف مجلة أمور، على نوع هذا األجر            . خـارج القطاع العام   

أما املستخدمون الذين ُيدفع أجرهم بالساعة أو       . تكـون العطـل الرمسية مدفوعة عندما ُيستحق الراتب شهرياً         
مثاين عطل رمسية يف  (لك تفاهم أو اتفاقية عمل مجاعية       بالقطعـة فال حيصلون على تعويض إال عندما ينص على ذ          

 ).السنة عادةً
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  احلق يف األنشطة النقابية-٨املادة 

 تكوين النقابات

 من اتفاقية حقوق اإلنسان األوروبية حرية تكوين اجلمعيات،         ١١ من الدستور واملادة     ٤١تضمن املادة    -٦٠
يِّد هذا احلق خصوصاً من خالل البند الذي أضيف إىل القانون        وقد قُ . الـيت ينـبع منها احلق يف تكوين النقابات        

، والذي يعاقب على االنتماء إىل رابطة يتمثل نشاطها يف ترويج متييز عنصري أو التحريض ٢٠٠٠اجلنائي يف عام 
تشكيل  (٢٧٨ومثة قيود إضافية يف املادة      )). StGB( من القانون اجلنائي     ٢٨٣ مـن املـادة      ٦الفقـرة   (علـيه   

 .من هذا القانون) اجملموعات املسلحة (٢٧٩واملادة ) املنظمات اإلجرامية(أ ٢٧٨واملادة ) صاباتالع

، العدد  ١٩٤٦،  LGBI( من قانون  محاية العمال       ٩٦وترد األحكام التشريعية املتعلقة بتشكيل النقابات يف املادة          -٦١
ابة أن تنشئ فروعاً يف أربع بلديات على األقل، على أن           وجيوز للنق . وخيضع اعتراف السلطات بالنقابات ملعايري معينة     ). ٤

 ٤٠٠وعالوة على ذلك، ينبغي أن تضم املنظمة ما ال يقل عن            .  أعضاء يف البلدية املعنية    ١٠يضّم كل فرع ما ال يقل عن        
لعمل اجلماعية يف   ومبادئ تشكيل النقابات معترٌف هبا أيضاً يف األحكام املتعلقة باتفاقات ا          . عضٍو من مواطين ليختنشتاين   

ويف الوقت احلاضر، توجد نقابة واحدة يف ليختنشتاين        ). أ١١٧٣ وما يليها يف القسم      ١٠١املادة  (القـانون املدين العام     
 ١ ٤٥٠وتضم نقابة مستخدمي ليختنشتاين ما جمموعه       . وهي تابعة لالحتاد العاملي للعمل    ) نقابة مستخدمي ليختنشتاين  (

 .  مستخدم١٠ ٠٠٠ عضواً وهي مسؤولة عن حوايل

 احلق يف اإلضراب

وبسبب السالم الصناعي السائد يف     . ال يتضمن دستور ليختنشتاين أية أحكام تتعلق باحلق يف اإلضراب          -٦٢
 من ١١ من دستور ليختنشتاين واملادة ٤١وتضمن املادة . ليختنشتاين مل تنشأ احلاجة إىل تنظيم قانوين لإلضرابات

وقد سجلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف       . وق اإلنسان حرية تكوين اجلمعيات    االتفاقـية األوروبية حلق   
، أن االتفاقية تضمن الشكلني اإلجيايب والسليب حلرية تكوين اجلمعيات، أي احلق يف             ١٩٧٥حكـم صـدر عام      

ة حلقوق اإلنسان،   االنضمام أو عدم االنضمام إىل نقابة، ووجوب أن تسمح الدول األعضاء يف االتفاقية األوروبي             
مبا فيها ليختنشتاين، ألي ائتالف باالخنراط يف أنشطة يعتربها ضرورية للدفاع عن مصاحل املستخدمني، مبا يف ذلك 

ومبا أن للمستخدمني يف ليختنشتاين احلق يف االنضمام معاً لتشكيل مجعيات حلماية مصاحلهم، . اختاذ تدابري مجاعية
حكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، إمكان ممارسة ضغط فعلي على أصحاب           فينـبغي أن يتاح هلم، وفقاً أل      

ويف ضوء االفتقار إىل تنظيم تشريعي ملنازعات العمل، يتعني افتراض أن اإلضرابات            . العمل بغية حتقيق مصاحلهم   
 .مرخص هبا مبدئياً وال ميكن حظرها إال يف ظروف استثنائية

لذا . الذي يقتضي تشكيل جمالس حتكيم قبل املباشرة بإجراء يتعلق برتاع عمل          وجيب أيضاً مراعاة املبدأ      -٦٣
وينبغي . فقد ال يكون اإلضراب مسموحاً به إذا مل يستدَع أوالً جملس التحكيم الذي ينص عليه القانون أو العقد                 

 . أيضاً االمتثال ألية متطلبات تنص عليها اتفاقات العمل اجلماعية
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 من املادة   ٣فوفقاً للفقرة   ). ١٠٦ - ١٠٠املواد  (ية العمال قسماً خاصاً باملصاحلة      ويتضـمن قانون محا    -٦٤
كما جيوز  . ، لـلحكومة أن تطلب إخطارها باملنازعات اجلماعية اليت توشك أن تقع أو اليت وقعت بالفعل               ١٠٠

. ظر يف مكتب املصاحلة للحكومة أن تفرض على أطراف الرتاع عدم اللجوء إىل تدابري قسرية ما دام الرتاع قيد الن               
ومن هذا املنطلق، خيلص ممثلو نقابة املستخدمني إىل أن اإلضرابات مسموح هبا يف احلاالت القصوى فقط، وإن مل                  

 .تكن هناك أحكام تشريعية تنص فعلياً على حظر اإلضرابات أو الترخيص هبا

، من النظام األساسي لنقابة     "لوقف العم "ويـرد ذكـر اإلضرابات الرمزية يف الفصل السادس، املعنون            -٦٥
 . من هذا النظام، تقوم إدارة النقابة بدور احملكِّم١٥ووفقاً للمادة . ١٩٩٨مارس / آذار١٤املستخدمني املؤرخ 

 من قانون املوظفني احلكوميني يف ٧ من املادة ٢وفيما يتعلق حبق اإلضراب يف القطاع العام، تنّص الفقرة      -٦٦
. وال حيدد القانون أية تفاصيل أخرى     ". ضرابات أو رفض العمل قد يؤديان إىل الفصل       اإل"ليختنشـتاين على أن     

ورغـم أن هذا احلكم ال ينص على حظر مطلق إلضراب املوظفني احلكوميني فإن بعض مصادر الفقه القانوين يف                 
على مجيع املوظفني  ليختنشـتاين ختلص إىل أن الفصل كعقوبة ممكنة لإلضراب يعترب مبثابة حترمي فعلي لإلضرابات               

بيد أنه ينبغي يف هذا الصدد مالحظة أن نص القانون ال يشري إال إىل أن إضرابات املوظفني العموميني               . احلكوميني
ويعين ذلك ضمناً أن للحكومة أن متارس سلطتها التقديرية عند اختاذ قرار حول             . قد تؤدي إىل الفصل من العمل     

ويف ليختنشتاين، مل يضرب املوظفون احلكوميون قط، مما        . وظفني مضربني ما إذا كان يتعني فصل أو عدم فصل م        
ولكن ينبغي، استناداً إىل قانون املوظفني      . يفسـر صـعوبة احلكـم مسـبقاً على العواقب فيما لو حدث ذلك             

ستتّم احلكومـيني، افتراض أن احلكومة ستصدر حتذيراً خطياً أوالً يف مثل هذه احلاالت، وأن املطالبات املشروعة     
 .تلبيتها يف مجيع احلاالت

احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم     ليختنشتاين ليست طرفاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن          : ٣الفقرة   -٦٧
 .)٨٧رقم  (١٩٤٨لعام 

  احلق يف الضمان االجتماعي- ٩املادة 

 :يشمل نظام الضمان االجتماعي يف ليختنشتاين الفروع التالية -٦٨

 ؛)الصحة واألمومة(التأمني الصحي  • 

 تأمني الشيخوخة؛ • 

 تأمني العجز؛ • 

 تأمني الباقني على قيد احلياة؛  • 

 التأمني على احلوادث؛ • 

 .تأمني البطالة • 
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 :وعالوة على ذلك، يتضمن الضمان االجتماعي أيضاً املزايا التالية -٦٩

 مزايا تكميلية؛ • 

 استحقاقات الضعف؛ • 

 اقات األمومة؛استحق • 

 .منح املكفوفني • 

 التأمني الصحي

، )٥٠، العدد   ١٩٧١،  LGBI(يف ليختنشتاين يوفر التأمني الصحي، الذي ينظمه قانون التأمني الصحي            -٧٠
وتغطي شركات التأمني الصحي املعترف هبا يف ليختنشتاين تكاليف العالج          . ضـماناً يف حاليت املرض واألمومة     

وما يترتب عليه من خسارة دخل، عن طريق البدالت         ) كاليف األطباء واملستشفى والتعايف   ت(الطيب بسبب املرض    
 .وُتدفع أيضاً بدالت عينية واستحقاقات يف حالة األمومة. اليومية

 الرعاية الصحية

وهو يستند إىل مبدأ    . والتأمني الصحي إلزامي جلميع األشخاص الذين يعيشون أو يعملون يف ليختنشتاين           -٧١
. فكل شخص جيب أن يسجل لدى شركة تأمني صحي ويدفع أقساط تأمينه الصحي كفرد             . غطـية الفـردية   الت

ويغطـي أصحاب العمل نصف األقساط اليت يدفعها موظفوهم للتأمني اإللزامي على الرعاية الصحية والبدالت               
نفاذ، وذلك بدون أي شرط     وتسري تغطية التأمني من اليوم األول لدخول بوليصة التأمني الصحي حيز ال           . اليومية

 .وبدون أي يؤخذ يف االعتبار وجود مرض أو محل من قبل

وهناك حالياً شركتا تأمني صحي خاصتان منحتهما حكومة ليختنشتاين ترخيصاً لتنفيذ التأمني الصحي              -٧٢
 .املنصوص عليه قانوناً

 :ويشمل التأمني الصحي املزايا التالية -٧٣

والرعاية على يد طبيب أو معاجل يدوي أو من يوصي هبم الطبيب من الفحوص الطبية، والعالج،  •
، واألدوية،  )كأخصائيي العالج الطبيعي أو مؤسسات الرعاية املرتلية      (أخصائيي الرعاية الصحية    

 واملنتجات الطبية، والتحاليل اليت يصفها طبيب؛

عاية املقدمة يف   الفحـوص الطبـية للمرضـى الداخليني بشكل كلي أو جزئي، والعالج، والر             •
 ؛)اجلناح العام(املستشفيات واملصّحات 

 تكاليف العالج باملياه املعدنية بناًء على وصفة طبيب؛ •
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 نقل املرضى، إىل احلد الالزم طبياً بسبب احلالة الصحية للمؤّمن عليه؛ •

لرعاية املرتلية، مزايا تتعلق بتغطية النفقات اخلارجة عن نطاق تكاليف املعيشة العادية واملرتبطة با         •
يف احلـدود اليت يقّرها الطبيب وإذا كان غياب الرعاية املرتلية يستلزم اإلقامة يف املستشفى أو                

 .االستعانة مبمرض مرتيل

 .ويدفع الشخص املؤمن عليه مبلغاً مقتطعاً حسب عمره ونوع نظام التأمني الذي اختاره

 األجر يف حالة املرض

 عاماً والذين يعملون ١٥ حالة املرض جلميع املوظفني الذين تزيد أعمارهم عن جيب التأمني على األجر يف -٧٤
 من قانون التأمني ٧من املادة ) ب (١الفقرة (لصاحل رب عمل مقيم يف ليختنشتاين أو يف فرع له يف ليختنشتاين  

ملستحقات بشكل  وُتدفع ا . ويضطلع رب العمل مبسؤولية تقدمي الطلب لتأمني األجر يف حالة املرض          ). الصـحي 
 .أساسي كنسب مئوية من الراتب

وُيدفـع األجـر املترتب على العجز عن العمل بسبب املرض ابتداًء من اليوم الثاين للعجز حىت استعادة                   -٧٥
ويبلغ األجر  .  يوم متتالٍ  ٩٠٠ يوماً يف غضون     ٧٢٠وُيدفع البدل اليومي عن مدة أقصاها       . القـدرة على العمل   
وهذه .  يف املائة من الدخل الضائع يف حالة العجز التام عن العمل٨٠ة املرض ما ال يقل عن املؤّمـن عليه يف حال  

ويرجع ملثل هؤالء   . التغطية ليست إلزامية للموظفني الذين يعملون لدى رب عمٍل أقل من مثاين ساعات أسبوعياً             
 .ألجر يف حالة املرضاملوظفني ولألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص خيار التأمني الطوعي على ا

 استحقاقات األمومة

والنساء الاليت  . مجـيع املـزايا اليت توفرها شركات التأمني حلاالت املرض تسري أيضاً على فترة احلمل               -٧٦
 أسبوعاً،  ٢٠ يوماً على األقل قبل تاريخ الوالدة حيق هلن أجر عن املرض مدته              ٢٧٠لديهـن بوليصة تأمني مدهتا      

 . والبدالت اليومية يف حالة األمومة مساوية لبدالت املرض. عاً منها بعد الوالدة أسبو١٦على أن يؤخذ 

 تأمني الشيخوخة

 منوذج الدعائم الثالث

. ُوضع التأمني اخلاص بالشيخوخة يف ليختنشتاين باالستناد إىل النموذج السويسري ذي الدعائم الثالث             -٧٧
وخطط املعاشات التقاعدية املهنية ) الدعامة األوىل(بل الدولة فهو منوذج جيمع بني تأمني الشيخوخة املوضوع من ق

 .وهو يغطي مجيع الفئات السكانية). الدعامة الثالثة(واملعاشات التقاعدية االختيارية ) الدعامة الثانية(

ف إىل هي تأمني الشعب العام الذي يهد) التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة(والدعامة األوىل  -٧٨
. وهو يشمل مجيع فئات السكان؛ وال ينص على أي نظم خاصة لفئات مهنية حمددة. ضمان عيش السكان برمتهم
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. )٢٩، العدد ١٩٥٢اجلريدة الرمسية (وحيكم قانوناً هذا النظام قانونُ التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة 
).  من القانون  ٣٤املادة  (أو يعملون يف ليختنشتاين     /شون و وتشـمل الدعامـة األوىل مجيع األشخاص الذين يعي        

هي صندوق  (وتتوىل هيئة واحدة    . وتوكـل مسؤولية تطبيق هذا القانون إىل مؤسسة مستقلة وفقاً للقانون العام           
رة، إدارة كل من التأمني اخلاص باملسنني وبالباقني على قيد احلياة وتأمني العجز وإعانات األس) التأمني واملعاشات 

 . وتشرف الدولة على عمل هذا الصندوق

تتمم الدعامة ) املتمثلة يف خطط إضافية وإلزامية خاصة باملعاشات التقاعدية للمستخدمني(والدعامة الثانية  -٧٩
وقد مت تقدميها كتأمني إلزامي مبوجب قانون وضع يف عام          . األوىل وتسعى للحفاظ على مستوى معيشي مناسب      

ويشمل هذا التأمني املستخدمني ممن تتجاوز إيراداهتم السنوية        ). ١٢، العدد رقم    ١٩٨٨ية  اجلريدة الرمس  (١٩٨٩
وال يغطي التأمني اإللزامي سوى املرتبات السنوية       ). ٢٠٠٢ فرنكاً سويسرياً يف عام      ٢٤ ٧٢٠(عتبةً دنيا حمددة    

م إعفاء من املرتب السنوي     ، وخيص )٢٠٠٢ فرنكاً سويسرياً يف عام      ٧٤ ١٦٠هي  (اليت تصل عتبةً قصوى حمددة      
 فرنكاً سويسرياً يف عام     ١٢ ٣٦٠وبلغ هذا اإلعفاء    (جتنـباً الزدواجية التأمني يف إطار الدعامتني األوىل والثانية          

يف حني يبدأ التأمني الكامل، . ويبدأ التأمني اخلاص بالوفاة والعجز مىت بلغ الفرد السابعة عشرة من العمر). ٢٠٠٢
وجيوز لألشخاص  . ملخاطر االقتصادية للشيخوخة، مىت بلغ الفرد الثالثة والعشرين من العمر         الـذي يغطي أيضاً ا    

وتزداد . العـاملني حلساهبم اخلاص االنضمام مبحض إرادهتم إىل خطة املعاش التقاعدي املطبقة على مستخَدميهم             
شخاص املؤمن عليهم يف السابق أن      أمهـية الدعامة الثانية ازدياداً مطرداً؛ فعلى الرغم من أنه كان يتعني على األ             

يكسبوا رزقهم من الدعامة األوىل، فقد أصبحت اآلن الدعامة الثانية متثل عنصراً دائماً من عناصر التأمني اخلاص                 
وتتوىل تطبيق الدعامة الثانية جهات خمتلفة مسؤولة عن إدارة املعاشات التقاعدية ومستقلة قانوناً عن . بالشيخوخة

 .وختضع آحاد الشركات املقدمة للمعاشات التقاعدية إلشراف الدولة. وفقاً لألحكام التشريعيةأصحاب العمل، 

وهي معاشات تقاعدية اختيارية، . والدعامة الثالثة تشكل أساساً اختيارياً ملعاشات تقاعدية إضافية لألفراد -٨٠
وميكن .  من خالل مدخراٍت خاصة لألفرادتقـدم مثالً يف شكل تأمني إضايف يتجاوز الدعامة الثانية اإللزامية، أو       

. خصـم األقسـاط املسـددة للـتأمني االختـياري من اإليرادات اخلاضعة للضريبة، ولكن ضمن حدوٍد معينة                 
لذا، فقد تؤثر األقساط    . واملستحقات املترتبة عن التأمني االختياري ليست مدرجة يف اإليرادات اخلاضعة للضريبة          

 .اة، على أبعد تقدير، على األصول اخلاضعة للضريبةاملدخرة واملستحقات املتلق

 لتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياةا

أهـم اسـتحقاقات الـتأمني اخلـاص باملسنني والباقني على قيد احلياة هي املعاشات التقاعدية اخلاصة                  -٨١
تكاليف أجهزة املساعدة املقدمة إىل     وباإلضـافة إىل املعاشات التقاعدية، يسهم التأمني أيضاً يف          . بالشـيخوخة 

وحيق لألشخاص املؤمن عليهم أن يتقاضوا معاشاً       . املستفيدين الذين يعيشون يف ليختنشتاين، مثل أجهزة السمع       
 من قانون التأمني اخلاص باملسنني والباقني       ٥٢املادة  (تقاعديـاً إذا سددوا اشتراكات ملدة ال تقل عن سنة كاملة            

 .وتدفع املعاشات التقاعدية بصرف النظر عن مكان اإلقامة أو اجلنسية). على قيد احلياة
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ولكن بدأ يطبق أيضاً نظام     .  عاماً، غري أن ذلك خيضع لقواعد انتقالية       ٦٤والسـن النظامية للتقاعد هي       -٨٢
رأة، حبرية،  ويعين التقاعد املرن أن خيتار الرجل وامل      . مرن للتقاعد، أخذ يكتسي أمهية تفوق سن التقاعد النظامية        

وختضع معاشات التقاعد املبكر دائماً     .  عاماً وباستقاللية عن رأي الزوج     ٧٠ و ٦٠الـتقاعد يف سن يتراوح بني       
للتخفيض، أي حىت بعد بلوغ سن التقاعد الرمسية؛ أما التقاعد املتأخر فيؤدي، خبالف ذلك، إىل زيادة اكتوارية                 

إذا مت  ( يف املائة    ١٦,٥ى التبكري يف التقاعد؛ وتتراوح بني       وتتوقف نسبة التخفيض على مد    . لـلمعاش التقاعدي  
إذا مت التقاعد قبل شهٍر واحد فقط من السن         ( يف املائة    ٠,٢٥و) الـتقاعد قـبل أربعـة أعوام من السن الرمسية         

وباإلضـافة إىل ذلـك، ال جيـوز للمتقاعد أن يتلقى يف وقٍت مبكر إال جزءاً من املعاش التقاعدي                   ). الرمسـية 
ـ  وال يعـين تلقـي املعاشات التقاعدية املبكرة أن يتوقف املستفيد عن العمل؛ بل جيوز له أن يتلقى    . يخوخةللش

 .معاشات تقاعدية مبكرة وأن يواصل العمل على أساس التفرغ أو بشكل جزئي

 عدد سنوات املسامهة يف الصندوق،: وحيسـب مـبلغ املعاش التقاعدي للشيخوخة وفق العاملني التاليني    -٨٣
فإن أمت . وحتدد مدة املسامهة حجم املعاش التقاعدي للشخص املشترك يف التأمني. ومتوسط الدخل السنوي املنطبق

املشترك يف التأمني فترة مسامهته، حق له أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً كامالً؛ وإن مل يتمها، حق له أن يتقاضى جزءاً 
توقف مبلغ املعاش التقاعدي على املبلغ اإلمجايل للدخل الذي         وضمن سلم املعاش التقاعدي لكل فرد، ي      . منه فقط 

اعتمادات (سدد بشأنه الشخص املؤمن عليه اشتراكاٍت خالل فترة التأمني كاملةً، وعلى ما إذا كان يعول أطفاالً     
غري أن ). ةاعتمادات الرعاي(، أو ما إذا كان يعتين بشخص حيتاج إىل الرعاية لكنه ال يتقاضى أجراً )تنشئة األطفال

حسـاب متوسـط الدخل السنوي ال يعتمد على دخل السنوات القليلة السابقة للتقاعد، وإمنا على فترة التأمني                  
 .برمتها

ديسمرب /إذ يدفع معاش شهر كانون األول:  مرة سنويا١٣ًوُيدفـع املعاش التقاعدي اخلاص بالشيخوخة    -٨٤
. اصة بالباقني على قيد احلياة وعلى معاشات تأمني العجز   ويسري ذلك أيضاً على املعاشات اخل     . مـرتني كل عام   

، تعدل عموماً املعاشات    ) مكرراً ٧٧املادة  (ووفقاً ألحكام قانون التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة           
الوسط احلسايب للرقم القياسي    (الـتقاعدية كـل سنتني من خالل تصويب الرقم القياسي للمعاشات التقاعدية             

 ).للمرتبات والرقم القياسي الوطين لألسعار االستهالكية

فبما أن االشتراكات ليست مقيدة بأي عتبة       . وترتكـز الدعامة األوىل ارتكازاً قوياً على فكرة التضامن         -٨٥
كان احلد األقصى للمعاش (ختمني ضرييب مرتفعة، وبأن هناك حداً أقصى معيناً لدفع استحقاقات املعاش التقاعدي 

، فإن  ) مرة يف السنة   ١٣ فرنكاً سويسرياً يف الشهر، وُيدفع       ٢ ٠٦٠، يبلغ   ٢٠٠٢قاعدي للفـرد، يف عـام       الـت 
أصـحاب الدجل املرتفع يدفعون ما يسمى باشتراكات تضامن مل تعد تسري على معاشاهتم التقاعدية؛ وهو أمر                 

كما يعمل التضامن لصاحل    . يلةييسر متويل املعاشات التقاعدية لألشخاص الذين ال يسددون سوى اشتراكات ضئ          
فيـتلقى األشخاص الذين يقومون بإعالة أطفال، خالل فترة تسديدهم          . األشـخاص الذيـن لديهـم أطفـال       

ألغراض حساب  (لالشـتراكات، اعـتمادات تنشئة األطفال الالزمة لرعاية األطفال دون سن السادسة عشر ة               
، مت، على سبيل املثال، إقرار دخل صوري قدره         ٢٠٠٢ففي عام   : املعاشـات التقاعدية، يتم إقرار دخل صوري      

ومتنح ائتمانات رعاية إضافية بشأن الرعاية غري املهنية املقدمة         ).  فرنكاً سويسرياً من أجل تنشئة أطفال      ٤٩ ٤٤٠
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غري أنه ال . وحتسب هذه االئتمانات بطريقة مماثلة حلساب االئتمانات اخلاصة بتنشئة األطفال. لألشخاص احملتاجني
 .ميكن املطالبة بائتمانات تنشئة األطفال وبائتمانات الرعاية يف آٍن واحد

من خالل اشتراكات   ) التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة      (ويؤَمـن متويـل الدعامة األوىل        -٨٦
 ،)املسـتخدمون واألشخاص العاملون حلساهبم اخلاص واألشخاص غري العاملني        (األشـخاص املؤمـن علـيهم       

ويؤثر تقدير مسامهة الدولة    . واشـتراكات أصـحاب العمل، ومسامهة الدولة، وعائدات أصول صندوق التأمني          
وهذا ما يكفل زيادة . بنسـب مـئوية ثابتة من املصروفات السنوية تأثرياً إجيابياً على األمن املايل للدعامة األوىل           

 .اإليرادات يف حالة ارتفاع املصروفات

 تثبيت معدل االشتراك املقدر بنسبة مئوية من إمجايل الدخل، الذي يسدد نصفه             ١٩٧٣وقد مت منذ عام      -٨٧
وعلى ).  يف املائة لكل منهما    ٣,٨( يف املائة    ٧,٦الشخص املؤمن عليه والنصف اآلخر صاحب العمل، عند نسبة          

املني؛ وعلى وجه   نقيض نظم أخرى كثرية، تنص الدعامة األوىل على اشتراكات مقررة قانوناً لألشخاص غري الع             
ومل . اخلصـوص، ينـبغي جلميع أزواج األشخاص املؤمن عليهم غري العاملني أن يسددوا اشتراكات دون استثناء      

فكل من يستحق معاشاً    : يـتقرر ذلـك ألغراض إجياد مصدر إضايف للتمويل، وإمنا لتطبيق مبدأ أي نظام تأمني              
شاركة مجيع املؤمن عليهم يف متويل هذا النظام، األمر الذي وذلك يضمن م. تقاعدياً ملزم أيضاً بتسديد اشتراكات

 . يؤول أيضاً إىل التئام قوي مع املشروع االجتماعي

ومن املهم اإلشارة يف هذا الصدد إىل مبدأ فصل احلقوق القانونية يف مدفوعات املعاش التقاعدي املستقبلية  -٨٨
ج مؤمن عليه بأن يدفع اشتراكاته منفصالً عن اآلخر وأن          ومنذ اعتماد مبدأ الفصل، أُلزم كل زو      . بـني األزواج  

وكقاعدة، تستخدم اشتراكات الشخص نفسه وفترة سداده هلا يف         . يستقل يف استحقاقاته من املعاشات التقاعدية     
. كما ُيقسم دخل الزوجني املتقاضى طوال سنوات الزواج وينسب لكل منهما النصف           . حساب املعاش التقاعدي  

ويف حالة وفاة أحد الزوجني، ُيقسم      .  مىت حق للزوج اآلخر معاش تقاعدي أو فُسخ عقد الزواج          وُيقسم الدخل 
وبفضل هذه القسمة،   . الدخل مىت حق للزوج الباقي على قيد احلياة معاش تقاعدي خاص بالشيخوخة أو العجز             

وتقسم االئتمانات اخلاصة . الشيخوخةيستفيد الزوج غري العامل قدر استفادة الزوج العامل من اشتراكات التأمني اخلاص ب
 .بتنشئة األطفال واالئتمانات اخلاصة بالرعاية بنفس الطريقة اليت يقسم هبا الدخل املتقاضى طوال سنوات الزواج

إال أنه ُيشترط قانوناً اإلبقاء على صندوق معاشات        . وتعتمد الدعامة األوىل على نظام التخمني الضرييب       -٨٩
وعملياً، تستند الدعامة األوىل بالتايل، جزئياً      . اله عن مخسة أضعاف مبلغ املصروفات السنوية      تقاعدية ال تقل أمو   

فتعد يعد كل مخس سنوات على األقل ميزانية تقنية هبدف التحقق من لزوم . على األقل، إىل نظام الفترات الزمنية
 . اختاذ تدابري مالية

 استحقاقات العجز

واألساس . مثله مثل التأمني اخلاص بالشيخوخة، إىل منوذج الدعامات الثالث        يرتكز التأمني ضد العجز،      -٩٠
ومن ). ٥، العدد رقم    ١٩٦٠اجلريدة الرمسية   (التشريعي للتأمني اخلاص بالعجز هو قانون التأمني اخلاص بالعجز          
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لى قيد احلياة هم    حيث املبدأ، فإن مجيع األشخاص املؤمن عليهم مبوجب نظام التأمني اخلاص باملسنني والباقني ع             
 .أيضاً مشمولون بالتأمني اخلاص بالعجز

 من قانون التأمني اخلاص بالعجز، تبذل املساعي يف بادئ األمر إلعادة إدماج كل              ٣٣وعمـالً باملـادة      -٩١
وقد أُعيدت صياغة مفهوم إعادة اإلدماج يف التأمني        . شـخص معاق يف مكان العمل باختاذ تدابري إعادة اإلدماج         

ليتضمن اآلن االستحقاقات   ) ١٧، العدد رقم    ٢٠٠١اجلريد الرمسية    (٢٠٠١مايو  /بالعجز اعتباراً من أيار   اخلاص  
 :التالية

املشورة املهنية والوظيفية، وإجياد الوظائف وحماوالت العمل، والتدريب أو إعادة        (التدابري املهنية    �
 ؛)العاملني حلساهبم الشخصيالتدريب املهين األساسي، واملعونة املالية املقدمة لألشخاص 

 ِمنح املرتبات؛ �

 وقف مدفوعات املعاش التقاعدي عند الطلب؛ �

 األجهزة املساعدة؛ �

 ؛)أثناء مرحلة إعادة اإلدماج(البدالت اليومية  �

 ).للتعويض عن نفقات فترة إعادة اإلدماج(تسديد النفقات  �

وميكن النظر يف . نية حمدودة لتقييم القدرة على العملوميكن القيام مبحاوالت لتشغيل األشخاص لفترٍة زم -٩٢
كما ميكن القيام   . القيام مبثل هذه احملاوالت، مثالً، عندما ُيجرى اختبار ملدى مالءمة وظيفة حمددة لشخص معاق             

 .مبحاوالت البحث عن وظيفة مع مؤسسات خاصة أو أصحاب عمل خاصني

 يف املائة يف ليختنشتاين، حيق لصاحب ٤٠اقته عن نسبة  ويف حالة توظيف شخص معاق ال تقل درجة إع         -٩٣
وهذا ميكن  . وتدفع منحة املرتب للمشروع التجاري الذي يوظف الشخص املعاق        . العمـل تقاضي منحة مرتبٍ    

املشروع من دفع املرتب الذي يصرف عادةً هلذه الوظيفة احملددة، حىت وإن كان الشخص املعاق ال يؤدي القدر                  
ويتوقف مبلغ منحة املرتب على مدى اخنفاض       . الذي يؤديه شخص غري معاق يشغل نفس الوظيفة       ذاته من العمل    

وميكن دفع منحة املرتب سواء يف حالة توظيف شخص معاق أو يف حالة االحتفاظ              . أداء الشخص املعاق للعمل   
حيث املبدأ دفع منح    وميكن من   . بشخص معاق أُصيب باإلعاقة خالل فترة تشغيله يف إطار عالقة استخدام قائمة           

ولكن يتم، يف معظم احلاالت، ختفيض املعاش التقاعدي أو إلغاؤه كلياً           . املرتبات ومعاشات اإلعاقة يف آن واحد     
 . بسب دفع منحة املرتب

وتسري القواعد ذاهتا من    . وإذا بـاءت تدابري إعادة اإلدماج بالفشل، يتلقى الشخص املؤمن عليه معاشاً            -٩٤
غري . حساب مبلغ املعاش يف التأمني ضد العجز والتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة             حيث املبدأ على    
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أنـه خبالف القاعدة االنتقالية للتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة، ال مينح التأمني اخلاص بالعجز أي                  
 ٥٠ألطفال اليت يدفعها التأمني اخلاص بالعجز نسبة        ويف املقابل، تبلغ معاشات ا    . معاش إضايف للزوجة غري املعاقة    

معاش كامل، : وتبعاً لدرجة اإلعاقة، ميكن التمييز بني ثالث درجات من املعاش هي. يف املائة من املعاش األساسي
وال ُيدفع معاش العجز إال عندما تستغرق حالة العجز عن العمل اليت تستدعي دفع              . ونصف معاش، وربع معاش   

ـ    وال يدفع التأمني اخلاص بالعجز أي      . يكون من املتوقع أن تستمر    ) سنة االنتظار (اش مدة سنة واحدة     هـذا املع
وكما هي احلالة   . معاشـات خالل سنة االنتظار؛ إمنا قد ُتدفع استحقاقات من التأمني الصحي وتأمني احلوادث             

ألشخاص املؤمن عليهم سداد اشتراكات بالنسـبة للـتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة، يتعني على ا          
كما أنه ال حتق املطالبة     . للـتأمني اخلاص بالعجز ملدة ال تقل عن سنة واحدة حىت يتمكنوا من املطالبة باملعاشات              

بيد أنه الستيفاء هذا    . باملعاشات إال إذا كان الشخص املصاب مشتركاً يف التأمني وقتما أصبح عاجزاً عن العمل             
لتأمني، يكفي أن يكون الشخص قد أقام يف دولٍة أبرمت معها ليختنشتاين اتفاقاً دولياً للضمان               الشرط اخلاص با  

 .االجتماعي

ملدة أقصاها ثالث   (وجيوز للمستفيدين من معاشات العجز التقدم بطلب إيقاٍف مؤقت للمعاش الشهري             -٩٥
وحاملا يطلب  . عادة االندماج يف العمل   وميكن إيقاف سداد املعاش إذا ما أراد الشخص مثالً حماولة إ          ). سـنوات 

 . الشخص استئناف دفع املعاشات الشهرية، ُيدفع هذا املعاش على الفور ثانيةً

ويؤمن متويل التأمني اخلاص بالعجز من اشتراكات األشخاص املؤمن عليهم واشتراكات أصحاب العمل              -٩٦
 يف ٥٠وي؛ غري أن ضمان العجز حيدد بنسبة وتغطي الدولة ما حيدث من عجز سن. ومـن مسامهة تقدمها الدولة  

ونظراً الزدياد النفقات، كان ال بد من رفع قيمة االشتراك يف التأمني . املائة من النفقات السنوية على تأمني العجز
 . يف املائة١,٢اخلاص بالعجز يف السنوات األخرية إىل 

 )خطط املعاشات املهنية(معلومات عن الدعامة الثانية 

وكقاعدة، تدفع شركة التأمني اخلاص     .  ألي شخص معاق تقاضي معاش مهين حىت يبلغ سن التقاعد          حيق -٩٧
ويف حالة العجز، تدفع شركة التأمني اخلاص       . باملعاشـات هـذا املعـاش، كما جيوز هلا أن تدفعه قسطاً واحداً            

وتطبق هذه ). باإلضافة إىل معاشات األطفال ( يف املائة من املرتب املتقاضى٣٠باملعاشات استحقاقاً سنوياً أدىن تبلغ نسبته 
 .أما يف حالة العجز اجلزئي، فإن هذه املعاشات ُتخفض وفقاً لدرجة العجز. النسب يف حالة العجز التام

 التأمني اخلاص بالباقني على قيد احلياة

 )التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة(معلومات عن الدعامة األوىل 

وبناًء على ذلك، ال تقدم املطالبة . بادئ األساسية هي املبادئ ذاهتا اليت نوقشت بشأن تأمني الشيخوخةامل -٩٨
وحيسب معاش  . مبعـاش الباقي على قيد احلياة إال إذا كان املتوىف قد سدد اشتراكاته ملدٍة ال تقل عن عاٍم كامل                  

 .راضي الذي حيق للمتوىفالباقي على قيد احلياة كنسبة مئوية من معاش الشيخوخة االفت
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) ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات     (وتدفع املعاشات لألزواج الباقني على قيد احلياة إما ألجٍل حمدد            -٩٩
 من قانون التأمني اخلاص باملسنني والباقني على        ٥٨واملعايري اليت حتدد منط الدفع هي، وفقاً للمادة         . أو غري حمدد  

وتبلغ . عمر الزوج الباقي على قيد احلياة، واألطفال املشتركون، وأطفال الزوج املتوىف          قيد احلياة، مدة الزواج، و    
 . يف املائة من معاش الشيخوخة االفتراضي للمتوىف٨٠نسبة معاش الزوج الباقي على قيد احلياة 

 معاش  ويف حالـة األشخاص الذين يتقاضون فعالً معاشهم اخلاص بالشيخوخة أو بالعجز، يدفع هلم إما               -١٠٠
غري أنه ميكن أيضاً زيادة معاش الشيخوخة بدفع        ). أيهما أكرب (العجز أو معاش الباقي على قيد احلياة        /الشيخوخة

ولكن ال جيوز أن    .  يف املائة من املعاش األساسي     ٢٠وتصل نسبة هذا البدل إىل      . بدٍل إضايف للزوج الباقي على قيد احلياة      
 .اإلضايف معاً احلد األقصى للمعاش املتقاضى وفقاً لسلم املعاشات املستخدميتجاوز جمموع املعاش األساسي والبدل 

وكقـاعدة، حيق لألطفال دون الثامنة عشرة من العمر أن يتقاضوا معاش اليتيم، فضالً عن األطفال يف                  -١٠١
ائة من املعاش  يف امل٤٠ويبلغ معاش اليتيم نسبة    .  عاماً ٢٥املـدارس حـىت يكملوا تعليمهم ويبلغوا عمراً أقصاه          

 . ويف حالة وفاة كال األبوين، يدفع معاشان من معاش اليتيم. األساسي االفتراضي للمتوىف

الدعامة األوىل  (ولقـد ُنوقشت يف السابق مسألة التمويل يف الفصل املتعلق بالتأمني اخلاص بالشيخوخة               -١٠٢
تراكات املسددة لصندوق التأمني اخلاص باملسنني      وتشمل االش ). والتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة      

 .والباقني على قيد احلياة والواردة يف ذلك الفصل التأمني اخلاص بالباقني على قيد احلياة

 )الدعامة الثانية(استحقاقات خطط املعاش املهين 

على قيد احلياة حىت    يف حالة حدوث الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد، ُيدفع معاش للزوج واألطفال الباقني               -١٠٣
 .حيني الوقت الذي يبلغ فيه الشخص املؤمن عليه سن التقاعد

 تأمني احلوادث

ويكفل . تأمني احلوادث ) ٤٦، العد رقم    ١٩٩٩اجلريدة الرمسية   (ينظم قانون التأمني اإللزامي للحوادث       -١٠٤
الة احلوادث املهنية واحلوادث غري املهنية وتدفع االستحقاقات يف ح. القانون تغطية املخاطر املالزمة لألنشطة املهنية

 .واألمراض املهنية

كما أن من . وكل صاحب عمل يف ليختنشتاين ملزم بالتأمني على موظفيه من احلوادث واألمراض املهنية -١٠٥
الواجـب التأمني ضد احلوادث غري املهنية اليت قد يتعرض هلا األشخاص الذين يعملون لدى صاحب عمل ملدة ال    

غري أن األشخاص العاملني حلساهبم اخلاص ال خيضعون للتأمني اإللزامي، إمنا جيوز أن .  ساعات أسبوعيا٨ً عن تقل
 .يربموا عقد تأمني اختياري

ويـتوىل إدارة الـتأمني ضد احلوادث شركات تأمني خاصة جيب أن تعتمدها حكومة ليختنشتاين هلذه                 -١٠٦
 .اخلدمات
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أما اشتراكات التأمني ضد    . ت التأمني ضد احلوادث واألمراض املهنية     ويدفـع صـاحب العمل اشتراكا      -١٠٧
 .احلوادث غري املهنية، فتخصم كنسبة مئوية من مرتب املستخدم

 :وتقدم شركة التأمني ضد احلوادث االستحقاقات التالية -١٠٨

 مهنيون  - بأمر من طبيب     -عـالج يقدمه للمرضى اخلارجيني طبيب عام أو طبيب أسنان أو             �
 آخرون متخصصون يف الرعاية الصحية؛ 

 األدوية والتحاليل اليت يصفها الطبيب أو طبيب األسنان؛ �

 عالج املرضى الداخليني يف اجلناح العام للمستشفى؛ �

 املتابعة وأنواع العالج باملياه املعدنية اليت يصفها الطبيب؛ �

  العجز الوظيفي؛األجهزة املساعدة اليت تعوض عن اإلصابة البدنية أو حاالت �

 التكاليف الالزمة للبحث واإلنقاذ والتكاليف الضرورية للسفر والتنقل ألسباب طبية؛ �

 .التكاليف الضرورية لنقل اجلثمان إىل مثواه األخري وتكاليف الدفن �

 ) من قانون تأمني احلوادث١٧ و١٦املادتان (البدل اليومي 

ويبدأ استحقاق  . لي أو جزئي عن العمل ناتج عن حادث ما        يدفـع بدل يومي يف حالة اإلصابة بعجز ك         -١٠٩
هذا البدل من اليوم الثاين لوقوع احلادث وينتهي باستعادة الشخص قدرته على العمل كاملةً، أو عند البدء بدفع                  

 يف  ٨٠ويف حالة العجز الكامل عن العمل، يبلغ البدل اليومي نسبة           . املعـاش، أو مىت تويف الشخص املؤمن عليه       
 .أما يف حالة العجز اجلزئي عن العمل، فإن هذا البدل خيفض حسب درجة العجز. ائة من دخل املؤمن عليهامل

 ) من قانون تأمني احلوادث٢٣ إىل ١٨املواد من (معاش العجز 

ويعترب األشخاص  . يف حالـة العجـز الـناتج عن حادث ما، حيق للمؤمن عليه أن يتقاضى معاش عجز                 -١١٠
وينشأ احلق يف تقاضي املعاش مىت بات من غري . توقع أن تتعطل قدرهتم على العمل تعطالً دائماًعاجزين إذا كان ي

املتوقع أن حيسن االستمرار يف العالج الطيب كثرياً من احلالة الصحية للشخص املؤمن عليه ومىت انتهت كل تدابري                  
 .التأمني اخلاص بالعجز اليت اختذت إلعادة اإلدماج

 يف املائة من دخل املؤمن عليه؛ أما يف حالة العجز           ٨٠لعجز الكامل، يبلغ معاش العجز نسبة       ويف حالة ا   -١١١
وإذا كان حيق للمؤمن أن يتقاضى معاشاً من تأمني العجز أو . اجلزئي، فإن هذه النسبة ختفض وفقاً لدرجة اإلعاقة

ويعادل هذا املعاش الفارق بني دخل      . كميلياًالـتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة، مينح آنئٍذ معاشاً ت           
املؤمن عليه كامالً واملعاش املدفوع من تأمني العجز أو التأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة، ولكن على 

 . أبعد تقدير ما يعادل املبلغ املقدم للعجز الكلي أو اجلزئي
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 يف مهامه اليومية نظراً إلعاقته، حيق لـه أن يتقاضى بدل           وإذا احتاج الشخص املؤمن عليه إىل املساعدة       -١١٢
 ). من قانون تأمني احلوادث٢٦املادة (ويقدر مبلغ هذا البدل على أساس درجة العجز . عجز

وحيق للباقني على قيد احلياة بعد وفاة شخص نتيجة حادث أن يتقاضوا معاشات الباقني على قيد احلياة                  -١١٣
 ).لتأمني ضد احلوادث من قانون ا٢٨املادة (

 التأمني اخلاص بالبطالة

وينظم هذا التأمني قانون التأمني اخلاص بالبطالة       . التأمني اخلاص بالبطالة هو تأمني إلزامي جلميع العاملني        -١١٤
ومكتب الشؤون االقتصادية هو املسؤول عن تطبيق التأمني اخلاص         ). ٤١، العدد رقم    ١٩٦٩اجلـريدة الرمسية    (

فهـو يـتلقى االشتراكات من أصحاب العمل واألشخاص املؤمن عليهم ويدفع استحقاقات البطالة              بالـبطالة،   
وباإلضافة إىل ذلك، يقدم مكتب الشؤون االقتصادية معلومات عن احلقوق يف نيل االستحقاقات،             . واإلعسـار 

 .ويشارك يف التوظيف ويعزز التدريب األساسي واملستمر لألشخاص العاطلني عن العمل

 حقاقات البطالةاست

 :حيق ألي شخص مؤمن عليه أن يتقاضى استحقاقات البطالة إذا -١١٥

 خضع للتأمني اإللزامي لفترة ال تقل عن ستة أشهر يف آخر سنتني سبقتا بداية البطالة؛ � 

 كان ال حيق لـه أن يتقاضى معاش شيخوخة كامالً؛ � 

 كان يعيش يف ليختنشتاين؛ � 

 قتصادية بالبطالة وطالب باالستحقاقات؛أخطر مكتب الشؤون اال � 

 .كان صاحلاً للتوظيف وراغباً يف أداء أي عمٍل معقول � 

وال تقل مدة الدفع هذه، خالل      . وتـتوقف مدة دفع استحقاقات البطالة على عمر الشخص املؤمن عليه           -١١٦
 بدل  ٤٠٠لكنها تزداد إىل    ) بدل يومي ( يوماً   ٢٥٠مهلـة السنتني الكاملتني احملددة لتقاضي االستحقاقات، عن         

 . بدل يومي من تاريخ امليالد الستني إىل تاريخ التقاعد٥٠٠يومي من تاريخ امليالد اخلمسني وإىل 

 االستحقاقات القصرية األجل

يف حالة فقدان عمل بسبب االقتصاد أو الطقس، يتقاضى الشخص املؤمن عليه استحقاقات قصرية األجل  -١١٧
 ويقتصر احلق يف نيل استحقاقات عن فقدان العمل بسبب الطقس على البناء وهندسة              .يف شـكل بدالت يومية    

 .مارس/ديسمرب إىل منتصف آذار/املناظر الطبيعية، وحتدد مدة االستحقاقات من بداية كانون األول
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ؤون وخـالل فـترة االستحقاقات، ُيلزم الشخص املؤمن عليه بتقدمي تقرير إىل دائرة العمالة مبكتب الش                -١١٨
وإضافةً إىل ذلك، يتعني على املؤمن عليه أن يبلغ مكتب الشؤون االقتصادية            . االقتصادية مىت طلب منه فعل ذلك     

 .بأي تغيري يطرأ على ظروفه الشخصية

 استحقاقات البطالة األخرى

اقني على قيد يف أثناء مدة البطالة، يدفع تأمني البطالة حصة صاحب العمل يف التأمني اخلاص باملسنني والب -١١٩
ويف حالة املرض، يغطي تأمني البطالة أيضاً البدالت . احلياة ويف تأمني العجز وخطط املعاش املهين والتأمني الصحي

 . يوماً األوىل من املرض٣٠اليومية لل  

 استحقاقات اإلعسار

عسار من تأمني يف حالة إفالس صاحب العمل أو فشل مشروعه، يتلقى الشخص املؤمن عليه استحقاقات إ -١٢٠
وُتغطى مطالبات املرتبات مببلغ ال يزيد عن مرتبات ثالثة أشهر من األشهر الستة األخرية السابقة إلهناء                 . البطالة

 .عقد العمل

 بدالت األمومة

متنح النساء الاليت ال حيق هلن احلصول على إجازة مرضية مدفوعة األجر من التأمني الصحي اإللزامي أثناء  -١٢١
واألساس القانوين هلذا البدل هذا     . مومتهن، ملرٍة واحدة ومن أموال الدولة، بدل أمومة ال خيضع للضريبة          إجازة أ 

وإذا قلت استحقاقات اإلجازة    ). ٨، العدد رقم    ١٩٨٢اجلريدة الرمسية   (هـو القانون اخلاص ِمبنح بدل األمومة        
لزامي عن املبلغ املثبت لبدل األمومة، تسدد الدولة املرضية اخلاصة باألمومة واملدفوعة األجر من التأمني الصحي اإل

ويشـترط للحصـول على بدل األمومة أن يكون املقر القانوين إلقامة املستفيدة يف     . عـندئٍذ الفـارق املتـبقي     
 . ليختنشتاين

وحيـدد مـبلغ بـدل األمومة حسب دخل كال الزوجني اخلاضع للضريبة أو حسب دخل األم اخلاضع                   -١٢٢
 . وال يدفع هذا البدل إال وفق سقٍف معني من الدخل اخلاضع للضريبة. كانت األم عزبةللضريبة إذا 

 . ١٠وأوردت االستحقاقات اإلضافية املتصلة حبماية وتعزيز األسرة يف إطار املادة  -١٢٣

 االستحقاقات املكملة للتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة وبالعجز

اجلريدة (حقاقات املكملة للتأمني اخلاص باملسنني والباقني على قيد احلياة وبالعجز           يـنص قـانون االست     -١٢٤
. على استحقاقات مكملة لألشخاص الذين ال يبلغون عتبة معينة من الدخل          ) ٤٦، العـدد رقم     ١٩٦٥الرمسـية   

 . ويتوقف دفع االستحقاقات املكملة على مكان اإلقامة والدخل واألصول
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مبن فيهم من يتقاضى املعاشات     (املتقاعدون  : ن للحصول على االستحقاقات املكملة هم     وأولئك املؤهلو  -١٢٥
املصابون بإعاقة ال تقل درجتها عن نسبة (واملعاقون ) األرامل واليتامى(والباقون على قيد احلياة ) التقاعدية املبكرة

وليس من الضروري أن يدفع     . ل العجز ومتلقو بدٍل يومي يدفعه التأمني اخلاص بالعجز، ومتلقو بد        )  يف املائة  ٥٠
 .املعاش من ليختنشتاين

وصندوق املعاشات والتأمني يف ليختنشتاين هو املسؤول عن   . والدولـة هي اليت متول هذه االستحقاقات       -١٢٦
 . إدارة هذه االستحقاقات

 بدل العجز

قيمني يف ليختنشتاين بدل    يف حالـة عدم دفع استحقاقات العجز من التأمني اخلاص باحلوادث، حيق للم             -١٢٧
 . مكرراً من قانون االستحقاقات املكملة٣العجز وفقاً للمادة 

وميكن التمييز بني ثالث    . ويـتوقف العجـز على مدى االتكال على أطراف ثالثة يف أداء املهام اليومية              -١٢٨
امسة والستني تقاضي   وال حيق لألشخاص الذين جتاوزوا اخل     . الشديد واملتوسط والطفيف  : درجات من العجز هي   

وال . بـدل العجز إال إذا كان عجزهم متوسطاً أو أكثر، ما مل يكن عجزهم طفيفاً قبل بلوغهم هذا العمر احملدد                   
 . يتوقف مبلغ بدل العجز على دخل الشخص املؤهل أو األصول اليت ميتلكها

 ):٢٠٠٢ن عام اعتباراً م(وتبعاً لدرجة العجز، تدفع االستحقاقات الشهرية التالية  -١٢٩

  فرنكاً سويسرياً يف حالة العجز الشديد؛٨٤٨ � 

  فرنكاً سويسرياً يف حالة العجز املتوسط؛٦٣٦ � 

 . فرنكاً سويسرياً يف حالة العجز الطفيف٤٢٤ � 

وقد كلف كل من صندوق املعاشات والتأمني والتأمني اخلاص بالعجز       . وتـتوىل الدولـة متويل البدالت      -١٣٠
 .بدالتبإدارة هذه ال

 املنح املقدمة إىل املكفوفني

على دفع منٍح إىل    ) ٧، العدد رقم    ١٩٧١اجلريدة الرمسية   (يـنص قـانون تقـدمي املـنح إىل املكفوفني            -١٣١
أعمى كلياً، أعمى عملياً، مصاب بإعاقة بصرية       (ويـتوقف مبلغ املنحة على درجة اإلعاقة البصرية         . املكفوفـني 

 .لحصول على املنحة إذا كان مقيماً يف ليختنشتاين وال يقل عن مخس سنواتويكون الشخص مؤهالً ل). شديدة

؛ ويتلقى  ٢٠٠٢اعتباراً من عام    (وتـبعاً لدرجـة اإلعاقة البصرية، تدفع االستحقاقات الشهرية التالية            -١٣٢
 ):األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر نصف هذه املبالغ
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 لعمى الكلي؛ فرنكاً سويسرياً شهرياً يف حالة ا٥٧٤ •

  فرنكاً سويسرياً شهرياً يف حالة العمى العملي؛٤٣١ •

 . فرنكاً سويسرياً شهرياً يف حالة اإلعاقة البصرية الشديدة٢٨٧ •

 .وقد كلف التأمني اخلاص بالعجز بإدارة هذه املنح. ومتول هذه املنح من إيرادات الضريبة -١٣٣

 ماية واملساعدة حق األسر واألمهات واألطفال يف احل-١٠املادة 

 محاية األسرة

 احلق يف الزواج حبرية

احلق يف ) ٢٠، العدد رقم ١٩٧٤اجلريدة الرمسية ( من قانون الزواج يف ليختنشتاين ١١ إىل ٩تنظم املواد  -١٣٤
ويشترط للزواج أن يكون العريس والعروس قد بلغا الثامنة عشرة من العمر على األقل وأن يكونا قادرين . الزواج
وال جيوز لألشخاص دون هذه السن واألشخاص الفاقدي األهلية قانونياً أن يتزوجوا إال مبوافقة   .  اختاذ القرار  على

وإذا رفض الوصي القانوين املوافقة دون سبٍب وجيه، تستطيع احملكمة أن حتل حمل الوصي بناًء على                . وصي قانوين 
. زواج من خالل أحكاٍم تنظم االعتراضات عليه      وُيكفل العنصر اإلرادي يف ال    . طلـب مـن العروس أو العريس      

 من قانون الزواج تنص على أنه جيوز تقدمي اعتراضات أثناء فترة اإلعالن عن الزواج من                ١٨ من املادة    ١فالفقرة  
أي شخص جيد مصلحة يف إثارة اعتراض يتعلق بافتقار العريس أو العروس إىل األهلية القانونية للزواج أو بوجود                  

 ).مثل قرابة الدم أو التبين أو الزواج بامرأتني أو برجلني(نية أمام هذا الزواج عقبة قانو

وتتمـيز تشـريعات ليختنشـتاين مببدأ الشراكة وال تتضمن أي تفريق بني اجلنسني فيما يتصل حبقوق                  -١٣٥
 على حفاظ  تنص٢ من قانون الزواج تنص أوالً على حقوق ومسؤوليات الزوجني؛ والفقرة ٤٣واملادة . الزوجني

 الزوجني  ٤٦وتلزم املادة   . الزوجني معاً وبانسجام على صاحل هذه الوحدة وعلى االشتراك معاً يف رعاية األطفال            
 على أن التفاهم املتبادل هو أساس القرار بشأن         ٢باإلسهام معاً يف إعالة األسرة؛ وتنص على حنو معقول؛ الفقرة           

 . من قانون الزواج٨٩ إىل ٧٩ق يف املواد من وترد عواقب االنفصال والطال. إعالة األسرة

 حقوق ومسؤوليات الوالدين

وتشمل . يـنظم القـانون املدين العام احلق يف احلياة األسرية وخمتلف حقوق ومسؤوليات أفراد األسرة               -١٣٦
ية بوجه وحقوق ومسؤوليات األب واألم متساو. مسؤوليات الوالدين عموماً تنشئة أطفاهلم القّصر وتعزيز رفاههم

ووفقاً للقانون املدين العام، ال جيوز ألطراف       . وجيوز للدولة يف ظروف حمددة أن تتدخل يف حقوق الوالدين         . عام
إال بالقدر الذي يسمح به الوالدان، ولكن جيوز هلا أن ) رعاية وتنشئة األطفال(ثالثة أن تتدخل يف حقوق الوالدين 

). من القانون املدين العام   ) أ(١٣٧من املادة   ١الفقرة  (اً ألمر رمسي    تـتدخل بشكٍل مباشر عمالً بقانون أو تنفيذ       
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ويسـتوجب مـثل هذا األمر، وال سيما إذا كان هدفه إزالة أو تقييد الرعاية األبوية، تعرض رفاه الطفل للخطر                    
وميكن ).  من القانون١٧٧املادة (، وجيب أن يقتصر نطاق األمر على ضمان رفاه الطفل ) من القانون١٧٦املادة (

االطالع على معلومات إضافية عن الرعاية والدعم يف التقرير األويل الذي قدمته ليختنشتاين عمالً بأحكام اتفاقية      
 ).CRC/C/136/Add.2(ويف التقرير الدوري الثاين ) CRC/C/61/Add.1(الطفل 

 الدعم املايل لألسرة

 بدالت األسرة

وهو دليل يقدم لألسر حملة عامة      ". عم األسرة يف ليختنشتاين   د" كتيب معنون    ٢٠٠٢مايو  /صدر يف أيار   -١٣٧
 . عن مجيع العروض احلكومية واخلاصة لدعم األسرة

على دفع بديل الوالدة والطفل جلميع من       ) ٢٨، العدد رقم    ١٩٨٦اجلريدة الرمسية   (وينص قانون بدالت األسرة      -١٣٨
  فرنك سويسري عند والدة كل طفل،       ١ ٩٠٠إذ يدفع مبلغ    : نلديهـم إقامة قانونية أو عمل يعولون عليه يف ليختنشتاي         

 .كما مينح بدل الوالدة يف حالة تبين طفل دون اخلامسة من العمر.  فرنك سويسري يف حالة تعدد املواليد٢ ٤٠٠و

 وتتلقى األسر.  فرنكاً سويسرياً يف الشهر٢٦٠ويبلغ بدل الطفل بالنسبة لألسر اليت لديها طفل أو طفالن  -١٣٩
ويزداد .  فرنكات سويسرية يف الشهر عن كل طفل       ٣١٠الـيت رزقت بتوأم أو بثالثة أطفال أو أكثر مبلغاً قدره            

ويدفع البدل اعتباراً من .  فرنكات سويسرية يف الشهر عن كل طفل فوق سن العشر سنوات٣١٠بدل الطفل إىل 
ين يتقدم استحقاقهم يف بدل أجنيب على      واألشخاص الذ . يـوم والدة الطفـل وحىت يبلغ الثامنة عشرة من العمر          

 . استحقاقهم يف ليختنشتاين يدفع هلم الفارق

 باإلضافة إىل بدل الطفل وبدل      ١٩٩٩يوليه  /وفيما خيص بدالت األسرة، أُدخل استحقاق جديد يف متوز         -١٤٠
 فرنك  ١٠٠ضافياً قيمته   فأصبح اآلباء الوحيدون يتلقون استحقاقاً شهرياً إ      . الوالدة، أال وهو بدل الوالد الوحيد     

وميكن لآلباء الوحيدين الذين لديهم احلق يف       ). ٩٨، العدد رقم    ١٩٩٩اجلريدة الرمسية   (سويسري عن كل طفل     
وتسري هذه املطالبة على كل طفل يعيش داخل األسرة املعيشية . بـدل طفل أن يطالبوا هبذا االستحقاق اإلضايف     

 والداً ٥٩٠، تلقى ٢٠٠٢ويف عام . ا االستحقاق باإلضافة إىل بدل الطفلومينح هذ. اليت يعيش فيها الوالد الوحيد
 .بدل الوالد الوحيد)  طفال٨٩٦ً(وحيداً 

وهو مؤسسة مستقلة تعمل    . وصـندوق تعويضات األسرة هو املسؤول عن تطبيق قانون بدالت األسرة           -١٤١
أصحاب العمل واألشخاص العاملني حلساهبم ويؤمن متويله من اشتراكات . حتت إشراف الدولة وفقاً للقانون العام

وتغطي أصول صندوق تعويضات    . وال يدفع العاملون اشتراكات هلذا الصندوق     . اخلاص واألشخاص غري العاملني   
وال تسهم الدولة حالياً يف هذا      . األسـرة مصـروفات سـنتني تقريباً، حبيث تسهم عائدات األصول يف التمويل            

د العجز السنوي إذا ما اخنفضت أصول صندوق تعويضات األسرة إىل أقل من             غري أهنا ستتكفل بس   . الصـندوق 
 . مصروفات السنة الواحدة
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 سياسة سوق اإلسكان

، العدد  ١٩٧٧اجلريدة الرمسية   ( تقـدم إعانة لشراء مرتٍل خاص وفقاً ألحكام قانون النهوض باإلسكان             -١٤٢
ملنازل املستقلة واملباين املتعددة الطوابق، وعلى شراء أو ومثة تشجيع على بناء وشراء البيوت والشقق وا). ٤٦رقم 

 من قانون النهوض ٢٣وعمالً باملادة . جتديـد البـيوت القدميـة يف حالة عدم جتاوزها تكاليف وأحجاماً حمددة          
حكام وباإلضافة إىل ذلك، تضع األ. باإلسكان، مينح املتقدمون بالطلبات الذين رزقوا أطفاالً إعانات إضافية للبناء

 ).٣٥املادة (املتعلقة بسداد قروض البناء يف االعتبار الظروف اخلاصة لألسر 

وميـنح بدلَ معيشة لألسر اليت تعاين من وضع مايل مزٍر واليت ال تستطيع أو تستطيع مبشقة بالغة، تأمني                    -١٤٣
اجلريدة (ملخصصة لألسر   وهلذا الغرض، ُوضع قانون إعانات اإلجيار ا      . رزقهـا نظـراً للتكاليف السكنية الباهظة      

وحتُق هذه اإلعانة لألسر اليت تعول أطفاالً وال تكسب دخالً معيشياً سنوياً            ). ٢٠٢، العدد رقم    ٢٠٠٠الرمسـية   
وجيب . ويعترب اآلباء الوحيدون املعيلون ألطفاٍل أسراً. حمدداً وتعيش يف ليختنشتاين منذ مدة ال تقل عن عام واحد

ـ      ايري املعترف هبا وأن يليب احتياجات مقدم الطلب وأسرته فيما يتعلق باحلجم أن يسـتويف مكـان السـكن املع
 طلباً للحصول على إعانات لإلجيار، ودفع مبلغ وصل جمموعه ٢٧٢، متت املوافقة على ٢٠٠٢ويف عام . والتصميم

 . فرنكاً سويسريا١ً ٣٧٦ ٨٢٦إىل 

 على التهديدات املالية اليت تواجه األسر الوحيدة        ويعـد بدل الوالد الوحيد وإعانة اإلجيار رد فعل حمدداً          -١٤٤
الوالـد، الـيت تنـتمي، حسب إحصاءات مكتب الشؤون االجتماعية، إىل الفئات السكانية األشد اعتماداً على           

.  قد أفضى إىل حتسني الوضع حتسيناً كبرياً       ٢٠٠١أبريل  /واعتماد إعانة اإلجيار يف نيسان    . املسـاعدة االجتماعية  
 يف املائة باملقارنة مع ما ١٦د اآلباء الوحيدين املستفيدين من املساعدة االجتماعية بنسبٍة مئوية قدرها       واخنفض عد 

وبفضل إعانة اإلجيار، مل يعد حيتاج عدد من اآلباء الوحيدين إىل املساعدة االجتماعية أو           . سـجلته السنة السابقة   
ار من أعباء اآلباء الوحيدين واألسر ذات الدخل        كما خفف اعتماد إعانة اإلجي    . تناقصـت حاجـتهم إىل الدعم     

 .املنخفض وساعد بعضهم على االستغناء عن املساعدة االجتماعية

 الرعاية الصحية

 ١، الذي أصبح نافذاً يف      )٢٤١، العدد رقم    ٢٠٠٣اجلريدة الرمسية   (ينص قانون التأمني الصحي املنقح       -١٤٥
ويعفى األطفال  . ل حىت السادسة عشرة من العمر من دفع األقساط        ، على إعفاء األطفا   ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 

وجيوز لألسر ذات الدخل املنخفض أن تقدم طلباً        . والشـباب حىت العشرين من العمر من املشاركة يف التكاليف         
 . خلفض أقساطها

 ختفيف الضريبة

نوي عن كل طفل دون      فرنك سويسري من العائد الضرييب الس      ٦ ٠٠٠ميكن خصم إعفاٍء ضرييب قدره       -١٤٦
السادسـة عشرة من العمر وكل طفل يتلقى العلم يف املدرسة أو خيضع لتدريب أو ال يقوى على العمل إذا كان                     
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وعالوةً على ذلك، مينح دافعو الضرائب الذين       ).  من قانون الضرائب   ٤٧املادة  (دافـع الضـرائب يعول الطفل       
.  فرنك سويسري  ٦ ٠٠٠دخوهلم اخلاضعة للضريبة قدره     يعيشـون داخل أسرٍة معيشية مع أطفاهلم حسماً من          

 مكرراً  ٥٥املادة  (ويتلقى األزواج غري املنفصلني قانوناً أو فعالً حسماً مقداره ثلث إمجايل الضريبة املترتبة عليهم               
 ).من قانون الضرائب

 سلف اإلعالة والنفقة للطفل

، ُتسلِّف الدولة مبالغ   )٤٧، العدد رقم    ١٩٨٩الرمسية  اجلريدة  (وفقاً لقانون سلف اإلعالة والنفقة للطفل        -١٤٧
اإلعالـة املقررة قانوناً وغري املدفوعة لألطفال القصر ولألوصياء عليهم يف حالة اإلخفاق يف حتصيلها، شريطة أن                 
يكـون الشخص املؤهل لتقاضي هذه اإلعالة مقيماً يف ليختنشتاين إمنا ال يعيش داخل أسرة معيشية مع الشخص                  

ـ  ومتتد فترة االستحقاق اعتباراً من تاريخ تقدمي الطلب وحىت يبلغ الطفل العشرين من عمره أو            . تحق لإلعالة املس
غري أن هذه االستحقاقات ال متنح يف بادئ األمر إال لفترة ثالث سنوات ميكن املطالبة بتمديدها بعد . يكمل تعليمه

 . انتهائها

 لنفسية االجتماعيةاملساعدة يف تنشئة الطفل وتقدمي املشورة ا

وفيما خيص األطفال األكرب    . يقدم مستشارو الوالدين الدعم هلما يف جمال رعاية الرضع واألطفال الصغار           -١٤٨
سـناً، يعمل كل من شعبة األطفال والشباب ومركز تقدمي املشورة لألباء واألطفال والشباب كمركزي اتصال                

كما يقدم خمتلف  . األزمات أو انعدام األمن أو اإلفراط يف العمل       بشأن الصعوبات يف تنشئة األطفال أو يف أوقات         
 .األطباء النفسيني املشورة لألسر

وحيثما ال تعود املشورة خارج املرتل كافية، ميكن للرعاية األسرية التربوية االجتماعية أن تساعد يف دعم  -١٤٩
 ويشكل ذلك أداة تعلٍم ملموسة للوالدين تساعدهم .فُتنظم الزيارات لألسرة يف مرتهلا وتقدم هلا املشورة. القدرات

وأخرياً، مثة فريق معين . على االضطالع مبسؤولياهتم يف تنشئة أطفاهلم بطريقة شاملة تالئم األطفال وختلو من الرتاع
ة باحلياة التربوية االجتماعية للشباب يوفر للشباب الذين يواجهون صعوبات شخصية أو أسرية أو اجتماعية إمكاني

وهو ميكِّن مجيع أفراد األسرة الذين يعانون هذه الصعوبات من توجيه حياهتم جمدداً      . االبـتعاد احملدود عن األسرة    
كما يوفر بيئة تعلّم لتنمية كفاءات اجتماعية جديدة وحياة         . وممارسـة سبل جديدة للتفاعل مع بعضهم البعض       

 .مستقلة أكثر فأكثر

 احلماية من العنف

إىل جعل  ) ١٦، العدد رقم    ٢٠٠١اجلريدة الرمسية   ( لقانون اجلرائم اجلنسية     ٢٠٠١ عام   أفضـى تنقـيح    -١٥٠
وباإلضافة إىل ذلك، ُشدد العقاب على ). ٢٠٢املادة (االغتصاب يف الزواج أو العشرة جرمية يعاقب عليها القانون 

 . االستغالل اجلنسي للقصر، ومت رفع سن القاصر إىل الثامنة عشرة
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، دخلت حيز النفاذ يف ليختنشتاين قوانني جديدة ترقى مبستوى احلماية من ٢٠٠١فرباير  /اط شـب  ١ويف   -١٥١
ومت األخذ باحلق يف الطرد واملنع من الدخول، وهو ختويل الشرطة الوطنية طرد أي شخص               . العنف داخل األسرة    

األسرة، وإذا اقتضى األمر منع     من األسرة املعيشية اليت استخدم فيها أو هدد باستخدام العنف ضد فرٍد من أفراد               
 ). ٢٧ و٢٦ و٢٥، األعداد ٢٠٠١اجلريدة الرمسية (هذا الشخص من العودة 

وأصدرت الشرطة الوطنية سنوياً، منذ األخذ باحلق يف الطرد واملنع من الدخول، حنو عشرة أوامر من كل  -١٥٢
واحلق يف الطرد   . ل ستة آخرين  ، أمرت الشرطة بطرد مثانية أشخاص ومنعت من الدخو        ٢٠٠٣ويف عام   . نـوع 

واملنع من الدخول مينح الشرطة الوطنية أداة قانونية فعالة إلخراج املعتدي على الفور من داره يف حاالت العنف                  
 أن طلب الضحية من حمكمة العدل يف ليختنشتاين ٢٠٠٣غري أنه مل حيدث إال يف حالٍة واحدة فقط يف عام . املرتيل

ويفرض تطبيق قانون احلماية من العنف املرتيل ضغوطاً كبرية    . ومتدد فترة املنع من الدخول    أن تصـدر أمراً مؤقتاً      
ويتعني على الشرطة أن تقرر على الفور ما إذا كان العنف . على الشرطة الوطنية، اليت ُخولت إصدار أوامر الطرد 

 ما - أساساً هو أن يكون لـه طابع وقائي  مبا أن اهلدف من الطرد-املرتيل قد استخدم يف احلالة املعنية أم ال، أو 
 . وقد خضع ضباط الشرطة املكلفون بذلك لتدريب شامل. إذا كانت هناك حالة تنذر خبطر شديد

. وقانون الطرد اجلديد يوفر للشريك واألطفال طمأنينة مؤقتة ويتيح هلم إمكانية املكوث يف بيئتهم املعتادة -١٥٣
ويف احلاالت اخلطرية، قد يكون من املهم، بالتايل، مغادرة        . من اعتداءاٍت مستقبلية  غـري أنه ال يوفر محايةً مطلقة        

تستضيف النساء وأطفاهلن الذين يعانون     " دار للنساء "وهناك يف ليختنشتاين    . األسرة املعيشية وإجياد مسكن آمن    
وتوفر . مال عنف أخرى  وهذه املؤسسة موجودة يف مكان مكتوم، مما يكفل احلماية من أع          . من أوضاٍع مثل هذه   

 . فيها الرعاية على مدار الساعة، ويسمح بالدخول إليها يف أي وقت من النهار والليل

، شـرع يف تنفيذ مشروع أقاليمي يستغرق ثالث سنوات ويهدف إىل منع العنف يف               ٢٠٠١ويف عـام     -١٥٤
غ النمسوي وكانتون غروبوندن    الزواج والشراكات، وقد شاركت ليختنشتاين يف هذا املشروع مع إقليم فورالرب          

. ويف خطوٍة أوىل، مت إعداد دراسة عرب وطنية لتقييم مدى الوعي بالعنف وجتارب العنف الشخصية       . السويسـري 
وباالستناد إىل النتائج املستخلصة، مت االضطالع بالتايل بعمٍل عرب وطين يرمي إىل إزكاء الوعي والتعليم، وتعزيز                

 .لى القيام بذلكالرغبة يف مناهضة القدرة ع

 محاية األمومة

 أسبوعاً، ٢٠ من قانون التأمني الصحي، متنح احلامل إجازة مرضية خاصة باألمومة مدهتا ١٥وفقاً للمادة  -١٥٥
 من هذا القانون، وهذا يعين احلصول على        ١٤ من املادة    ١ منها على األقل بعد الوالدة حسب الفقرة         ١٦تقضي  

 من املرتب املفقود للشخص املؤمن عليه يف حالة ما إذا كان لدى احلامل بوليصة                يف املائة  ٨٠نسـبة ال تقل عن      
ووفقاً لقانون منح بدالت األمومة، يدفع      .  يوماً دون أي انقطاع خالل ثالثة أشهر       ٢٧٠تـأمني ملدٍة ال تقل عن       

وملرٍة واحدة، بدل أمومة    لألمهات احلوامل اللوايت ال حتق هلن إجازة مرضية مدفوعة األجر من التأمني اإللزامي،              
 كانون  ٣٠ومنذ أن دخل التعديل التشريعي املعتمد يف        . معفـي مـن الضـرائب مـن امليزانـية العامة للدولة           
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، أصبح هناك استحقاق جديد بإجازة )٢٧٦، العدد رقم ٢٠٠٣اجلريدة الرمسية ( حيز النفاذ ٢٠٠٣ديسمرب /األول
 .ةملدة ثالثة أشهر إضافي) غري مدفوعة(والدية 

 من  ٤٩ من املادة    ١الفقرة  ( أسبوعاً من الوالدة     ١٦والطـرد من العمل مرفوض أثناء فترة احلمل وملدة           -١٥٦
من قانون العمل تتضمن أحكاماً إضافية ) ب(٣٥و) أ(٣٥ و٣٥واملواد ). من القانون املدين العام) أ(١١٧٣الباب 

اء األمهات املرضعات للعمل إال مبوافقتهن، ويتعني       وال ميكن استدع  . توفر احلماية للحوامل ولألمهات املرضعات    
. وباملثل، ال جيوز استدعاء احلوامل للعمل إال مبوافقتهن       . عـلى صـاحب العمل أن مينحهن وقتاً كافياً لإلرضاع         

كما أنه ال ميكن لصاحب . وميكن هلن أيضاً البقاء يف املرتل مبنأى عن العمل أو مغادرة العمل مبوجب إخطاٍر بسيط
وميكن أيضاً  . عمـل أن يطلب إليهن القيام مبهام أثبتت التجربة أن هلا آثاراً سلبية على الصحة أو على احلوامل                 ال

 . إعفاء احلوامل من أداء مهاٍم مضنية بناًء على طلبهن

 محاية األطفال والشباب

 منذ ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠أضحت ليختنشتاين دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة يف  -١٥٧
. وتفاصيل هذا احلكم مشمولة فعالً هبذه االتفاقية ومن واجب ليختنشتاين تنفيذها. ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢١

وتقدم .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٤واملـنع من التمييز الوارد يف هذا احلكم يقابل من حيث املبدأ مضمون املادة               
وللحصول على مزيٍد من    . ن املساعدة يف هذا الصدد دون أي متييز       اآلن بـالفعل أشـكال خمـتلفة وملموسة م        

وعلى ) CRC/C/61/Add.1(املعلومـات، ميكـنكم االطالع على التقرير القطري األويل املقدم من ليختنشتاين             
 ).CRC/C/136/Add.2(تقريرها الدوري الثاين 

 محاية العمال الصغار

ويتمثل أحد شواغلها الرئيسية    . اسي على أحكام السالمة املهنية    تقوم ليختنشتاين اآلن بإدخال تعديل أس      -١٥٨
لذا، من املقرر أن يشتمل جزء من التعديل على قانون وضعي جديد            . يف االرتقاء مبستوى محاية العاملني الشباب     

البالغون ووفقاً لقانون العمل يف ليختنشتاين، يعترب العمال من اجلنسني و         . بشـأن السالمة املهنية للعمال الصغار     
 من قانون ٢٩ من املادة ١الفقرة (الثامنة عشرة من العمر ومتعلمو املهن البالغون العشرين من العمر عماالً صغاراً 

ووفقاً للقانون  ).  من قانون العمل   ٣٠املادة  (وال جيـوز تشغيل الصغار دون الرابعة عشرة من العمر           ). العمـل 
، جيوز استخدام الصغار )١٥، العدد رقم ١٩٦٨اجلريدة الرمسية (اين الوضعي األول بشأن قانون العمل يف ليختنشت

الذين جتاوزوا الثالثة عشرة يف قضاء بعض احلاجات ويف أعمال خفيفة ملدٍة أقصاها تسع ساعات يف األسبوع أثناء 
 . الفصل الدراسي

على أخطار كبرية مثل    والسيما العمل الذي ينطوي     (وباإلضـافة إىل العمل احملظور على مجيع الصغار          -١٥٩
، حيظر القانون الوضعي كذلك عدداً من أنواع العمل اخلطر )احلريق أو االنفجار أو احلوادث أو املرض أو التسمم

كما أنه حتقيقاً ألغراض ).  من القانون الوضعي٤٨املادة (أو الشاق بالنسبة للشبان دون السادسة عشرة من العمر 
غيل الصغار دون السادسة عشرة من العمر يف دور السينما أو السريك ويف عروض           احلمايـة القانونية، ال جيوز تش     
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املادة (احتفالية، وال جيوز تشغيل الشباب دون الثامنة عشرة من العمر يف خدمة رواد الفنادق واملطاعم ودور اللهو 
 ). من القانون الوضعي٤٩

 ٤٢يف األسبوع وحيدد متوسط مدة عملهم ب   ساعة ٤٥وال جيوز أن تتجاوز ساعات عمل متعلمي املهن  -١٦٠
وحتسب فترات التعليم يف املدارس املهنية والدورات التمهيدية والتدريبية من ضمن           .  سـاعة يف األسبوع    ٤٣إىل  

وقبل . وحيدد قانون التدريب املهين طريقة االهتمام بالرعاية الصحية أثناء التعليم املهين األساسي           . ساعات العمل 
وباملثل، . ي تدريب مهين، خيضع مجيع املتدربني لفحٍص طيب مع مراعاٍة خاصة للجوانب الطبية املهنية             املباشرة بأ 

جيوز للحكومة أن تأمر بعمليات فحص أو مراقبة طبية مجاعية خالل فترة التدريب املهين يف حالة املهن اليت يشتبه           
 .يف أهنا تنطوي على خماطر صحية للشباب

 هذا الصدد إىل أن مدارس التدريب املهين ملزمة بتوفري تربية بدنية مرةً واحدة يف               وجتـدر اإلشـارة يف     -١٦١
 .األسبوع خالل التعليم املهين األساسي

  احلق يف مستوى معيشي الئق ويف التحسني املتواصل لظروف املعيشة-١١املادة 

 مستوى املعيشة الالئق

القتصادية السليمة توفر ملعظم السكان دخالً مضموناً       فالبيئة ا . مسـتوى املعيشـة يف ليختنشتاين مرتفع       -١٦٢
والفقر املدقع باملعىن الدقيق للعبارة غري موجود يف ليختنشتاين، رغم أن بعض الناس             . وأوضـاعاً معيشية ُمرضية   

 . يعيشون احلرمان مقاَرنة باآلخرين وحيتاجون إىل دعم حكومي

 املساعدة االجتماعية

، العدد ١٩٨٥اجلريدة الرمسية (مها احلكومة للمحتاجني لقانون املساعدة االجتماعية ختضع املعونة اليت تقد -١٦٣
وحيـق احلصول على املساعدة االجتماعية لألشخاص الذين يواجهون صعوبات استثنائية يف حياهتم             ). ١٧رقـم   

رين أو  الشخصـية واألسـرية واالجتماعـية وال يقدرون على التغلب عليها بأنفسهم أو مبساعدة أشخاص آخ               
واملساعدة . مؤسسـات أخـرى، وكذلك األشخاص الذين ال يقدرون على ضمان أسباب الرزق هلم وملُعاليهم              

االجتماعية هي تكميلية وإضافية وال تقدم إال لألشخاص الذين ال يتمتعون أو مل يعودوا يتمتعون بتغطية التأمينات 
وتشمل املساعدة الدعم نقداً والدعم عيناً،      .  كافٍ االجتماعية واآلليات األخرى أو الذين ال حيصلون على دخل        

وحيدَّد نطاق املساعدة . واستحقاقات الرعاية، واالستحقاقات غري املادية يف شكل إسداء املشورة وحتديد اخلدمات
وال ينص القانون . املالية على أساس فردي، مع مراعاة اعتماد املنتفع على قدر معقول من جهوده وموارده اخلاصة

وباملثل، إن شعبة اخلدمات االجتماعية، املسؤولة عن توزيع املساعدة املالية، ال .  ليختنشتاين على أجر أدىن حمدديف
لذلك، فإن شعبة اخلدمات . وُيعزى هذا إىل تكاليف السكن املتغرية. تسـتند يف أداء وظيفتها إىل مبلغ أدىن حمدد        

س كل حالة على حدة، وتستند يف ذلك إىل مبلغ حمدد للكلفة        االجتماعـية حتـدد مبلغ املساعدة املالية على أسا        
، ٢٠٠٢ويف عام   . العامة للمعيشة، ومبلغ تكميلي حمدد ألقساط التأمني الصحي، وأخرياً تكاليف السكن الفردية           
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ومشلت أكرب جمموعة األشخاص العاطلني .  أسرة٥٩٧بلغ عدد اُألسر املعيشية اليت حصلت على مساعدة اجتماعية 
العمل، يليهم اآلباء الوحيدون، واألشخاص املعوقون جسدياً أو ذهنياً، واألشخاص الذين حيصلون على دخل         عن  

 يف املائة ٤ أسرة، أو ٤٤٩؛ وبلغ عدد األسر املعيشية اليت حصلت على مساعدة مالية )العاملون الفقراء(غري كاف 
 ٣,٥أُنفق يف إطار املساعدة االجتماعية املالية زهاء        وبلغ املبلغ الكلي الذي     . مـن األسر املعيشية يف ليختنشتاين     

وشكّل األخذ ببدل إعانة األسر الوحيدة األب أو األم وإعانات اإلجيار استجابة للمخاطر . مليون فرنك سويسري
 .١٠ولالطالع على مناقشة مفصلة، انظر التعليقات على املادة . املالية اليت تواجهها هذه األسر على وجه اخلصوص

 :وترد فيما يلي اهليئات املكلفة بتنفيذ قانون املساعدة االجتماعية -١٦٤

وتبت اللجنة يف قبول    . أنشأت كل بلدية يف ليختنشتاين جلنة للرعاية العامة       : جلنة الرعاية العامة   -
. أو رفض طلبات احلصول على املساعدة االجتماعية اليت يستعرضها مكتب الشؤون االجتماعية           

وتتحمل البلديات، استناداً إىل قاعدة . ت إىل الـبلدية اليت يتبع هلا مقر اإلقامة       وتقـدم الطلـبا   
 .التساوي، نصف املبلغ الالزم لتمويل املساعدة االجتماعية، يف حني تتكفل الدولة بالنصف اآلخر

ينقسم مكتب الشؤون االجتماعية إىل شعبة اخلدمات االجتماعية،        : مكتب الشؤون االجتماعية   -
وعملياً، يزود هذا املكتب ملتمسي     . األطفـال والشـباب، وشعبة اخلدمات العالجية      وشـعبة   

وتقدَّم طلبات  . املسـاعدة خبدمـات املشورة والعالج والنصح واملعونة العينية واملساعدة املالية          
 .احلصول على املساعدة االجتماعية املالية إىل جلنة الرعاية العامة عن طريق مكتب الشؤون االجتماعية

ويف سبيل ضمان   . تضـطلع احلكومـة مبسؤولية تعزيز املساعدة االجتماعية الفعالة        : احلكومـة  -
املساعدة داخل املنشأة ويف املوقع وإنشاء اخلدمات االجتماعية، تربم احلكومة عقوداً مع كيانات           

لف وتضطلع احلكومة أيضاً مبسؤولية اإلشراف على خمت. خاصة وعامة ألداء اخلدمات االجتماعية
كما تتصرف بوصفها هيئة استئناف ُترفع إليها شكاوى الطعن يف القرارات اليت            . املؤسسـات 

 .تتخذها جلنة الرعاية العامة

وجيوز إيداع األشخاص   . تضطلع حمكمة العدل مبسؤولية إنفاذ التدابري القضائية      : حمكمـة العدل   -
راض النفسية أو أي مؤسسة     الذيـن يعـانون من اضطرابات عقلية أو املدمنني يف عيادات لألم           

وتبت حمكمة  . مشـاهبة، وذلك رغماً عنهم إذا تعذَّر تزويدهم باملساعدة الالزمة بطريقة أخرى           
العدل يف اإلجراءات القضائية املتعلقة بإيداع األشخاص يف مؤسسات الرعاية، وذلك بناء على             

لجنة البلدية للرعاية   طلـب من كبري موظفي الصحة العامة أو مكتب الشؤون االجتماعية أو ال            
وجيب أيضاً . وجيوز األمر بإيداع شخص ما يف إحدى املؤسسات ملدة أقصاها سنة واحدة. العامة

وجيب . أن تكون اإلجراءات املتعلقة بإيداع األشخاص يف مؤسسات الرعاية مصحوبة برأي خبري
وعملياً، ُيقبل . م بذلكاإلذن لألشخاص احملتاجني إىل الرعاية مبغادرة املؤسسة حاملا يسمح وضعه

األشـخاص املقـيمون يف ليختنشتاين الذين حيتاجون إىل الرعاية يف إحدى العيادات بسويسرا              
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وختضع رعاية املرضى لألنظمة    . اجملـاورة، نظراً إىل عدم وجود مؤسسات مغلقة يف ليختنشتاين         
 .املنطبقة يف سويسرا

 احلق يف مسكن الئق

ويقدم دعم مايل القتناء مسكن خاص وفقاً       . ن التدابري لضمان مسكن لكل شخص     اختـذ يف ليختنشتاين عدد م      -١٦٥
ويشجع بناء وشراء املساكن والشقق واملنازل      ). ٤٦، العدد رقم    ١٩٧٧اجلريدة الرمسية   (ألحكام قانون النهوض بالسكن     

 .حجمها حدوداً معينةاملتالصقة واملتدرجة، وكذلك شراء أو إصالح املساكن القدمية، شرط أال تتجاوز كلفتها و

، حتصل الفئات املعّرضة للخطر، كاألسر اليت لديها أطفال        ١٠وكمـا سبقت اإلشارة إىل ذلك يف املادة          -١٦٦
وجيوز لكل فرد عاش يف     . واآلبـاء الوحيدين الذين يقل دخلهم عن حد معّين، على دعم يف شكل إعانات إجيار              

ويف حاالت املشقة،   . عن جنسيته، أن يطالب باحلصول على إعانة إجيار       تقل عن سنة، وبغض النظر      ليختنشتاين لفترة ال    
، العدد  ١٩٨٥اجلريدة الرمسية   ( من قانون املساعدة االجتماعية      ٥وتعدُّ املادة   . املساعدة االجتماعية تكاليف املعيشة    تغطي
 . توفري املسكن واحداً من استحقاقات املساعدة االجتماعيةصراحةً) ١٧رقم 

ـ  -١٦٧ ل االسـتحقاقات اليت يقدمها التأمني ضد العجز، ميكن للمعوقني أو املسنني إجراء ما يلزم من                وبفض
وتشكل املساعدة على العيش أداة إضافية متكِّن األشخاص من العيش يف بيئة . تعديـالت بنـيوية داخـل بيوهتم    

 .شّردين لعدم استعماهلاوقد وجب إغالق منشأة خاصة بامل. وال توجد يف ليختنشتاين حاالت تشرُّد. مناسبة

وتضطلع . وتضمن اللوائح التنظيمية اخلاصة بالبناء وأحكام القوانني اليت تنظِّم احليازة مساحة عيش مناسبة -١٦٨
 .البلديات وهيئة املباين واملطافئ مبسؤولية اإلشراف

 التغذية

 جيب أن ُينظر ملسألة احلق يف       ولذلك، ال . توفر ليختنشتاين جمموعة واسعة من فرص الوصول إىل التغذية         -١٦٩
ويكشف ). التغذية السليمة (بقدر ما جيب أن ُينظر هلا من حيث اجلودة          ) التغذية الكافية (الغذاء من حيث الكم     

التأمل يف تطور العادات الغذائية خالل األربعني سنة املاضية عن اخنفاض هام يف استهالك الكربوهيدرات لصاحل                
 يف املائة من االستهالك اإلمجايل من الطاقة مرتفعة         ٤٠وُتعدُّ نسبة الدهنيات اليت تبلغ      . منـتجات األلبان واللحم   

ويف سبيل توعية السكان بأمهية التغذية، يقدم مكتب الطب االجتماعي والوقائي املشورة فيما يتعلق بالتغذية . جداً
اف املشروع املتعلق بتعزيز الصحة     كما يعد إذكاء الوعي بالصحة السليمة واحداً من أهد        . عـلى سـبيل الوقاية    

 ).؛ الصحة الوقائية والتثقيف الصحي١٢انظر أيضاً التعليقات على املادة (والتثقيف االجتماعي يف املدارس 

 سالمة األغذية

 بشأن األغذية ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٩ختضع سالمة األغذية للقانون الفيدرايل السويسري املؤرخ         -١٧٠
 :وللقانون ثالثة أهداف. ة، الذي ينطبق يف ليختنشتاين تطبيقاً للمعاهدة اجلمركيةوالسلع األساسي
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 محاية املستهلكني ضد األخطار الصحية املنقولة عن طريق املواد الغذائية؛ �

 ضمان املناولة الصحية للمواد الغذائية؛ �

 .محاية املستهلكني من اخلداع فيما يتصل باملواد الغذائية �

 .نون أيضاً مواد تتعلق بتوسيم املواد الغذائية، وال سيما فيما يتعلق مبنشئها وتوصيفها وحمتواهاويتضمن القا

. ويشرف مكتب مراقبة األغذية والشؤون البيطرية على سالمة األغذية من خالل معاينة ومراقبة األغذية              -١٧١
ويشكل قانون مراقبة األغذية    . شتباهوتستكمل برامج الرصد بتحريات يف جماالت التركيز وحتقيقات يف حالة اال          

 ).٩٤، العدد رقم ٢٠٠٠اجلريدة الرمسية (األساس القانوين هلذه التدابري 

وحسب الفصول، يتوفر زهاء نصف كمية مياه الشرب . ونوعية مياه الشرب املتاحة يف ليختنشتاين ممتازة -١٧٢
وُتستخرج املياه اجلوفية من طبقة برييت يتراوح       . يةمن الينابيع يف حني يتوفر زهاء النصف اآلخر من املياه اجلوف          

أما املياه املستخرجة من الينابيع، فيتم تعقيمها باستخدام األشعة .  متراً وال تتطلب أية معاجلة٦٠ و٢٠مسكها بني 
 . الضوئية فوق البنفسجية، وذلك أساساً كتدبري صحي وقائي

 التعاون الدويل

ادية غري املخصصة اليت تسهم هبا ليختنشتاين يف خمتلف وكاالت األمم املتحدة،          باإلضافة إىل التربعات الع    -١٧٣
كمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف، تدعم ليختنشتاين مشاريع 

ريع اليت تساعد يف استخراج     وإضافة إىل ذلك، تقدم دعماً مالياً للمشا      . مـتعددة هتتم حتديداً بالوصول إىل الغذاء      
 .وترد مبالغ التربعات يف املرفق. املياه ونقلها

  احلق يف الصحة البدنية والعقلية- ١٢املادة 

 احلالة الصحية للسكان

 متوسط العمر املتوقع

، كان ٢٠٠٢ويف عام . سجل متوسط العمر املتوقع يف ليختنشتاين ارتفاعاً مطرداً خالل السنوات األخرية -١٧٤
ومتثل أمراض القلب واألوعية الدموية .  سنة للرجال ٧٠,٥ سنة للنساء و   ٧٥,٦توسط العمر املتوقع عند الوالدة      م

 . ، يليها السرطان)٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣٥(سبب الوفاة األكثر تواتراً 

 معدالت وفيات الرّضع واألطفال

. ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٨ل الفترة بني عام      حالة خال  ٢٢بلغ جمموع الوفيات يف صفوف األطفال والشباب         -١٧٥
وسجلت . وميثل هذا الرقم متوسطاً يقدر بزهاء مخس حاالت وفاة يف السنة، رغم حدوث تقلبات عشوائية هامة               

 .تسع حاالت من املواليد املوتى
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 ٢٠٠١ - ١٩٩٨اإلحصاءات املتعلقة بالوالدات خالل الفترة 

 السنة املواليد األحياء املواليد املوتى

١٩٩٨ ٣٨٢ ٣ 
١٩٩٩ ٤٣٠ ٣ 

٢٠٠٠ ٤٢٠ ١ 

٢٠٠١ ٤٠١ ١ 
٢٠٠٢ ٣٩٥ ١ 

ويف ثـالث حاالت أخرى، تويف الطفل يف غضون األسابيع القليلة األوىل بسبب قصور القلب، والعجز                 -١٧٦
وتعزى الوفاة إىل قصور القلب واألوعية الدموية يف ثالث حاالت، وإىل نزف            . التنفسي، ومتالزمة موت الرضع املفاجئ    

 .وتسببت احلوادث يف وفاة ستة أطفال، اثنان منهم لقيا حتفهما يف حادث سيارة. قصور كلوي يف حالة واحدة/خمي

 الوصول إىل اخلدمات الصحية

ارتفعـت كثافة األطباء خالل السنوات األخرية بفضل تسهيل إجراءات تسجيل األطباء األجانب تنفيذاً               -١٧٧
ويبلغ عدد األطباء الذين حصلوا على ترخيص ملمارسة املهنة يف ليختنشتاين           . يةالتفاق املنطقة االقتصادية األوروب   

وباإلضافة إىل ذلك، يعمل ).  نسمة٣٤ ٠٠٠جملموع سكان يقدر ( ساكناً ٥٣٠ طبيباً، أي مبعدل طبيب لكل ٦٤
 ٤٠و  ويؤمن العمل باملستشفى الوطين بفادوس حن     .  ممرضة ١٣ قابالت و  ١٠ طبيب أسنان و   ٢٩يف ليختنشـتاين    

طبيباً يعملون حلساهبم اخلاص وميارسون يف ليختنشتاين مبوجب ترخيص خيوهلم معاجلة مرضاهم داخل املستشفى              
 .والتكفل باحلاالت املستعجلة اليت توكل إليهم

 مستشفى يف سويسرا    ١١وباإلضافة إىل ذلك، تتعامل السلطات يف ليختنشتاين مبوجب عقود مربمة مع             -١٧٨
والرعاية الصحية اليت حيظى هبا     .  مستشفيات إلعادة التأهيل   ٤ات لعالج األمراض النفسية و     عـياد  ٤والنمسـا و  

 . دقيقة١٥فأقرب طبيب ميكن بلوغه يف أقل من . وال توجد تقريباً فترات انتظار. السكان يف ليختنشتاين شاملة

وميكن للمؤمن  . ملرض واحلوادث وخيضع املقيمون يف ليختنشتاين، والعاملون فيها، للتأمني اإللزامي ضد ا          -١٧٩
وإضافة إىل ذلك، ميكنهم االنتفاع     . علـيهم احلصـول على مجيع اخلدمات الصحية املتوفرة يف البلد دومنا قيود            

 .باخلدمات اليت تتيحها مرافق الرعاية الصحية يف سويسرا والنمسا

 الصحة الوقائية

، العدد رقم ١٩٨٦اجلريدة الرمسية ( جمال الصحة العامة وفقاً لقانون الصحة، تتخذ الدولة تدابري وقائية يف -١٨٠
وتركز الصحة الوقائية على التوعية بالقضايا الصحية، والوقاية من األمراض واحلوادث، وتشخيص األمراض ). ١٢

واإلعاقـات يف مرحلة مبكرة عن طريق الفحوص الوقائية، والرعاية الصحية املدرسية، وتقدمي املشورة للحوامل               
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وتندرج الصحة الوقائية ضمن مسؤوليات مكتب الصحة العامة، ومكتب الشؤون االجتماعية           . هات واآلباء ولألم
واملكتـب املعين باملسائل اجلنسية والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، وعديد من الكيانات اخلاصة املقدمة                

 . للخدمات

ص يعيش يف ليختنشتاين إلجراء فحوص طبية       ويدعـو مكتب الصحة العامة، يف فترات حمددة، كل شخ          -١٨١
ويهدف خمطط الصحة الوقائية اخلاص باألطفال إىل الكشف يف مرحلة مبكرة عن احلاالت غري الطبيعية               . وقائـية 

واضطرابات النمو اليت ال ميكن حتديدها من دون هذه الفحوص؛ وميكن حتسني التكهن بتطور هذه احلاالت واالضطرابات     
وترد .  يف املائة من كلفة هذه الفحوص الوقائية       ١٠٠ومتول عقود التأمني الصحي نسبة      . املبكرمـن خـالل العـالج       

 .معلومات مفصلة هبذا الشأن يف التقرير الدوري الثاين املقدم من ليختنشتاين بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

شرة؛ وجيري فحص وقائي عام كل      ويـتم االنتقال إىل الرعاية الوقائية للكبار عند بلوغ سن السابعة ع            -١٨٢
 . مخس سنوات، ينضاف إليه يف حالة النساء فحص خاص بالكشف عن أمراض النساء جيرى كل سنتني

وجيوز لألمهات احلوامل التماس املشورة لدى مكاتب خمتلفة، كاملكتب املعين بتقدمي املشورة للحوامل،               -١٨٣
وتوجد مرافق عديدة تدرب على التمارين السابقة للوالدة        . الل احلمل وجيري األطباء أيضاً فحوصاً خ    . وعدد من األطباء  

ويضع الصليب األمحر يف ليختنشتاين حتت تصرف السكان مكتباً لتقدمي          . وتقدم لألزواج دروساً تتعلق بالتحضري للوالدة     
ية أطفاهلم خالل السنوات    ويساعد هذا املكتب األمهات واآلباء يف رعا      . املشورة يف جمال رعاية الرضع واألطفال الصغار      

 . األوىل من حياهتم ويرد على األسئلة املتعلقة بالرضاعة والتغذية والتطعيم ومنو األطفال الصغار

 التثقيف الصحي

 بتعيني فريق عامل معين بالنهوض بالصحة والتثقيف االجتماعي يف          ٢٠٠٠قامـت احلكومـة يف عـام         -١٨٤
ف جديدة باالقتران مع ُنهج ملموسة مصممة لبلوغها، جرى فعالً          ومنذ ذلك التاريخ، ُوضعت أهدا    . املـدارس 

ويف املستقبل، سيتم التركيز، يف إطار النهوض بالصحة والتثقيف االجتماعي، على ثالثة            . تنفـيذ الـبعض منها    
واهلدف األول هو منو شخصية األطفال، الذي سيدرج يف املنهج الدراسي اجلديد كعنصر مشترك بني               . أهـداف 
وتتعلق جماالت التركيز بتعزيز القدرة على معاجلة املنازعات، والقدرة على العمل ضمن أفرقة،             . اصـات االختص

، "العمل االجتماعي املدرسي داخل املدارس    "ويلقى هذا اهلدف أيضاً دعماً من مشروع        . وتعزيـز احترام الذات   
املصمم أساساً ملنع العنف، مليون فرنك      وتبلغ امليزانية املخصصة هلذا املشروع،      . الـذي شـرع يف تنفيذه حديثاً      

ويركز هدف املشروع الثاين على النمو ). ١٧٧، العدد رقم ٢٠٠٣اجلريدة الرمسية (سويسري لفترة ثالث سنوات 
وسيتم تعزيز الوعي باملسائل املتعلقة بالتغذية الصحية، والتمرين، والسلوك اإلدماين واملمارسة           . اجلسدي لألطفال 

ولضمان تنسيق املشاريع . دف الثالث للمشروع، فهو يتعلق بضمان االتصال بني املكاتب احلكوميةأما اهل. اجلنسية
تتألف من اآلباء واألطباء واملدرسني ومكتب التعليم ومكتب الشؤون         " مـائدة مستديرة  "املشـتركة، ستنشـأ     

رسني واألطباء واملكاتب   ويشكل هذا التعاون النشط بني املد     . االجتماعـية ومكتب الطب االجتماعي والوقائي     
 .احلكومية أساساً لوضع وتنفيذ تدابري ملموسة
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وفيما يتعلق بالتثقيف والترويج العامني يف جمال الصحة، ُيضطلع حبمالت إعالمية ومشاريع شىت، من قبيل  -١٨٥
 .احلمالت املتعلقة بالضجيج، والتغذية الصحية، وخفض الوزن، واستهالك التبغ، واحلماية من الشمس

 الصحة واألمن يف مكان العمل

 .٧انظر املالحظات الواردة بشأن املادة  -١٨٦

 احلق يف الصحة يف إطار التعاون اإلنساين الدويل

وتدعم على  . تركـز ليختنشتاين يف إطار التعاون اإلنساين الدويل على مخسة جماالت، منها جمال الصحة              -١٨٧
صحة العامة األساسية ومكافحة األمراض املتصلة باإليدز وعالجها        وجه اخلصوص املشاريع اليت ترمي إىل تعزيز ال       

 ).انظر قائمة التربعات الواردة يف املرفق(

  احلق يف التعليم-١٣املادة 

 التعليم االبتدائي والثانوي

ي ويتبع التعليم االبتدائ  . ميـتد التعليم اإللزامي يف ليختنشتاين لفترة تسع سنوات، ويبدأ يف سن السادسة             -١٨٨
أكثر (، أو الثانوية العامة     )أقل تشدداً (اإلعدادية  : التعليم يف إحدى مدارس التعليم املستمر التالية      ) مخس سنوات (

ويبلغ عدد األطفال والشباب الذين يتلقون التعليم يف املدارس يف الوقت           ). األكثر تشدداً (أو اجليمنازيوم   ) تشدداً
 مدارس  ٥ مدارس إعدادية، و   ٣ مدرسة ابتدائية، و   ١٣ وهنالك   .٥ ٠٠٠الـراهن، مبا يف ذلك رياض األطفال،        

 .ثانوية عامة وجيمنازيوم واحد، ومدرسة للتعليم املهين ومدرسة للتعليم اخلاص

وأدى ). ١٤٠، العدد رقم    ٢٠٠١اجلريدة الرمسية    (٢٠٠١وقد انتهي من إصالح املدارس العليا يف عام          -١٨٩
وأصبح االنتقال اآلن من    . القواعد اخلاصة بامتحانات الدخول واالنتقال    اإلصـالح إىل توحيد قواعد االرتقاء و      

كما ازدادت اخليارات املعروضة على الطالب ضمن قائمة املواد . مسار دراسي إىل آخر أسهل بكثري وأكثر شفافية
 .اليت ميكن اختيارها

 أهداف التعليم

وير املدرسة ككل ملبادئ رئيسية راسخة      خيضـع املـنهاج الدراسي يف ليختنشتاين وكذلك تصميم وتط          -١٩٠
وحسب هذه املبادئ الرئيسية، ُتفتح املدارس جلميع األطفال        . تنطـبق عـلى مجيع املدارس واملستويات الدراسية       

والشـباب بغـض الـنظر عـن األصل والدين واجلنس، وتتبىن موقف االنفتاح إزاء القضايا السياسية والدينية                  
وهي مسؤولة عن تعزيز    . س اهتماماً خاصاً ملسألة املساواة بني اإلناث والذكور       وتـويل املدار  . واإليديولوجـية 

وتتقاسم املدرسة هذه املسؤولية مع     . القـدرات الفردية للمراهقني ومساعدهتم ليصبحوا أعضاء أكفاء يف اجملتمع         
لى عاتق اآلباء، يؤمل يف     ومع أنه ُيسلم بأن املسؤولية الرئيسية لتنشئة األطفال تقع ع         . اآلباء واملؤسسات األخرى  

 .إقامة تعاون وثيق بني املدرسة واآلباء
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فبذلك يكتسب األطفال . وينـبغي أن تؤخـذ أفكـار األطفال والشباب، ومشاعرهم وسلوكهم جبدية       -١٩١
وإن املدارس، . والشباب املهارات للتصرف تصرفاً مستقالً واختاذ قرارات مسؤولة وتطوير إرادة سليمة على األداء

فها تؤدي وظيفة بيئة التعلم االجتماعي، تتيح للتالميذ فرصة التعرف على ظروف العيش معاً، والتعرف على          بوص
اجملـتمع البشـري يف تنوعه الكامل، وبناء العالقات، والعمل جنباً إىل جنب مع اآلخرين وحتمل املسؤولية باسم            

جراء املناقشات، واحترام اآلراء املختلفة وتسوية      ومما يتسم بأمهية مركزية أيضاً اكتساب القدرة على إ        . اجلماعة
وينبغي للمدارس أن تساعد األطفال والشباب يف اكتساب املهارات اليت تكفل هلم            . اخلالفات عن طريق املناقشة   

 .إدراك الروابط اإليكولوجية وآثار السلوك البشري على البيئة، والوعي مبسؤولية البشر إزاء الطبيعة

واهلدف ". الناس والبيئة"املنهج الدراسي مادة لتدريس حقوق اإلنسان واألطفال، وهي مادة وأدرجت يف  -١٩٢
الشامل من هذه املادة هو أن يفهم الطالب مبادئ حقوق اإلنسان وأن يوجهوا أفعاهلم وفقاً لذلك، أي أن يدافعوا 

. اسية وحقوق اإلنسان ونظم القيمويتعلمون فهم ومتييز وتدقيق القيم األس. عن حقوقهم ويسلموا حبقوق اآلخرين
ويتعلمون حقوق اإلنسان من خالل     . وبذلك يطورون وعياً أخالقياً يستمدون منه أمناطهم السلوكية وتصرفاهتم        

ومن بني نقاط االنطالق املمكنة،     . أمـثلة ملموسة ويدركون ما تتسم به من أمهية بالنسبة للعامل وحلياهتم اخلاصة            
لتضامن وااللتزام الشخصي وأوجه الظلم البنيوية واجلوع والعنصرية والقمع واالضطهاد هناك مواضيع كالعدالة وا  

 .والبطالة والفقر

 التدريب املهين

ويشتمل . يعتمد التدريب املهين األساسي يف ليختنشتاين على نظام من مسارين ونظام من ثالثة مسارات     -١٩٣
املهنية؛ يف حني أن النظام الثاين يكمل هذا التدريب بدروس النظام األول على تدريب داخل املؤسسة ويف املدرسة 

 ٣٥٠ومن أصل الطالب الذين يغادرون املدرسة كل سنة، وعددهم بني . متهيدية لتعليم املهارات العملية األساسية
ربع  يف املائة ممن يلتحقون بربنامج تعلم مهين ميتد عموماً لفترة ثالث أو أ             ٧٥ إىل   ٧٠ طالب، هناك زهاء     ٤٠٠و

 ٨٠ صاحب عمل يف الصناعة واخلدمات واإلدارة ممن يعرضون برامج تدرب يف زهاء              ٧٠٠وهناك حنو   . سنوات
 من ٣٣٠وهناك كل سنة حنو .  وظيفة١ ٠٠٠ويبلغ عدد وظائف التدرب املسجلة يف الوقت الراهن . مهنة خمتلفة

 التدريب املهين مبهمة إسناد مجيع الوظائف ويضطلع مكتب. الفنيني الشباب الذين يكملون تدريبهم املهين بامتحان
ويبلغ اإلنفاق املايل على    . يف احلرف والصناعة واخلدمات والزراعة واحلراجة واالقتصاد احمللي والصحة والتمريض         

 . ماليني فرنك سويسري سنويا٨ًالتدريب املهين األساسي حنو 

 التعليم العايل

وهناك أيضاً  . هين تدرس فيها مادتا اهلندسة املعمارية واالقتصاد      توجـد يف ليختنشـتاين كلية للتعليم امل        -١٩٤
؛ والثاين مينح شهادات الدكتوراه )األكادميية الدولية للفلسفة  (األول تدرس فيه مادة الفلسفة      : معهـدان للبحوث  

 ).جامعة العلوم اإلنسانية(للطالب احلاصلني على شهادة تعليم جامعي يف اخلارج 
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. لراغبني يف االلتحاق بكلية للتعليم التقين أو بإحدى اجلامعات أن يفعلوا ذلك يف اخلارج             وعلى الطالب ا   -١٩٥
ويضمن عدد من املعاهدات    . وهلـذا الغـرض، حتافظ ليختنشتاين على عالقات وثيقة جداً مع سويسرا والنمسا            

 على أساس نفس الشروط     واالتفاقات الدولية قبول الطالب القادمني من ليختنشتاين يف مؤسسات التعليم العايل          
وال ينطبق هذا على احلاصلني على شهادات مدارس التعليم         . املنطـبقة عـلى املواطنني احملليني يف هذين البلدين        

وحيق خلرجيي مؤسسات التعليم    . الثانوي فحسب، وإمنا أيضاً على الذين أهنوا تدريبهم املهين أو ما زالوا يتابعونه            
يف ليختنشتاين أو ) جامعة أو كلية للتعليم التقين أو كلية للتعليم املهين(يم العايل   املهـين االلـتحاق مبؤسسة للتعل     

كما ختول شهادة التعليم الثانوي املهين . النمسا إذا كانوا حائزين على شهادة التعليم الثانوي املهين يف ليختنشتاين
 غري أن هذا احلق يقتصر على كليات        يف ليختنشـتاين صـاحبها االلتحاق باملؤسسات السويسرية للتعليم العايل،         

ويف سبيل ضمان دخول املؤسسات احمللية      . التعلـيم املهين وحدها وال يشمل كليات التعليم التقين أو اجلامعات          
واألجنبية للتعليم العايل، تقترح ليختنشتاين مسارات تعليمية على أراضيها تفضي إىل شهادة التعليم الثانوي العام               

وتقدر املبالغ اليت تسهم هبا     ). مدارس التعليم الثانوي املهين   ( شـهادة التعلـيم الثانوي املهين        أو) اجليمـنازيوم (
 .ليختنشتاين يف مؤسسات التعليم العايل يف الداخل ويف اخلارج حبوايل مليوين فرنك سويسري سنوياً

 برامج التعليم التابعة لالحتاد األورويب

يف املنطقة االقتصادية األوروبية، يف برامج التدريب املهين التابعة       تشـارك ليختنشـتاين، بوصفها عضواً        -١٩٦
وهذه الربامج هي قبل كل شيء برامج تبادل للعمال الشباب الذين أهنوا تدريبهم املهين األساسي . لالحتاد األورويب

(MOJA)    واملـتدربني ،(Xchange)     وطـالب اجلامعة ،(FAMOUS)   ملركز زيارات دراسية بإشراف ا   ( واملربني
 ).األورويب للنهوض بالتدريب املهين

، أصبحت أيضاً عضواً    ١٩٩٥مايو  / أيار ١ومنذ انضمام ليختنشتاين إىل املنطقة االقتصادية األوروبية يف          -١٩٧
وتشارك .  لفترة سبع سنوات   ١٩٩٩ التابع لالحتاد األورويب الذي مدد يف عام         "SOCRATES"يف برنامج التعليم    

، مثل  SOCRATESو يتناسب مع حجمها، يف احلمالت الفردية اليت تندرج ضمن برنامج            ليختنشـتاين، على حن   
وتتـيح هـذه املشاركة للمربني يف       . Eurydice، و Arion، و Grundtvig، و Comenius، و Erasmusمحـالت   

نقل الطالب وإن تبادل املساعدين يف تعليم اللغات، وت. ليختنشتاين فرصاً للتعاون األورويب مل تكن معروفة من قبل
واألحـداث األوروبية اخلاصة بالتعليم املستمر للمدربني، تشكل اآلن عنصراً قوياً ودائماً للتعاون عرب الوطين مع                

 .املنطقة االقتصادية األوروبية والدول طالبة العضوية يف االحتاد األورويب/الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

 الوصول إىل التعليم

 التمويل

) الكتب(ويستثىن من هذا املبدأ كلفة مواد التعليم      . قـدم التعليم يف مجيع أنواع املدارس املذكورة جماناً        ُي -١٩٨
وعلى مستوى  .  يف املائة من كلفة اقتناء مواد التعليم       ٢٥وتقدم املدارس إعانة تقدر بنسبة      . اليت يتكفل هبا اآلباء   

 .د التعليم جماناًالتعليم االبتدائي، تزود معظم البلديات األطفال مبوا
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. ويـتم اإلسهام يف كلفة التعليم يف شكل قروض ومنح مالية حتدَّد قيمتها حسب دخل اآلباء وممتلكاهتم                 -١٩٩
وسيوسَّع نطاق االستحقاقات اليت تقدمها . وجتـري يف الوقـت الـراهن صياغة قانون جديد يتعلق باملنح املالية            

حيد هذه اإلعانات بصورة عامة يف شكل منح مالية وقروض، وحتديد           احلكومة يف جمال إعانات التعليم، إال أن تو       
حد أعلى عام لفترة االنتفاع باالستحقاقات، يتضمنان إشارة إىل أن املنتفعني باملنح املالية مطالبون أيضاً بتحمل                

طفاهلم تعليمهم  وإن النظام اجلديد سيزيد يف ختفيض العبء امللقى على عاتق اآلباء الذين يزاول أ             . مسؤولية ذاتية 
وسوف تدعم احلكومة كالً من . يف املدرسة، وال سيما األسر وحيدة األب أو األم ذات اإلمكانات املالية احملدودة

 . مسارات التعليم العام والتدريب املهين

 األطفال من أصل أجنيب

ال االلتحاق باملدرسة والتدريب    ال تتسم معايري من قبيل املواطَنة واجلنس واخللفية اإلثنية بأية أمهية يف جم             -٢٠٠
والتعليم إلزامي لكل طفل يعيش يف ليختنشتاين، وتراعى يف توجيه التعليم املستمر قدرات كل طفل وأداؤه . املهين

 .يف املدرسة

، ٢٠٠٠اجلريدة الرمسية   (ويتعلم األطفال الناطقون بلغة أجنبية اآلن األملانية كلغة ثانية يف إطار التعليم اإللزامي               -٢٠١
  ويتلقى التالميذ ممن ليس هلم أية معرفة باللغة األملانية تعليماً مكثفاً يف األملانية لفترة سنة                ).١٩٧العـدد رقـم     

ويبلغ عدد التالميذ . وبعد انتهاء السنة، يلتحق هؤالء التالميذ باملدرسة العادية إذا أمكن).  حصة يف األسبوع٢٢(
أما األطفال الناطقون بلغة أجنبية ممن هلم .  تلميذا٢٠ًملانية يف الوقت الراهن الذيـن تشملهم دورة تعليم اللغة األ   

معـرفة سـابقة فعلية باللغة األملانية، فيلتحقون مباشرة باملدرسة العادية، ولكنهم يتلقون تعليماً إضافياً يف اللغة                 
 ٥٠٠يذ الذين يشملهم هذا التعليم      ويف الوقت الراهن، يبلغ عدد التالم     ). حصة إىل حصتني يف األسبوع    (األملانية  
 .وأشكال التعليم هذه أيضاً يف متناول اجلميع وتقدَّم جماناً. تلميذ

 األطفال املعوقون

 املتعلق بالتدابري التصحيحية والتدابري     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٨ميـثل قـانون التعليم، وقانون        -٢٠٢
) ١٩٧، العدد رقم ٢٠٠١اجلريدة الرمسية (اية النفسية يف املدارس العالجية التعليمية والتعليم اخلاص، وخدمة الرع

ويشمل التعليم  . األسـاس القـانوين للدعم الذي يقدَّم لألطفال املعوقني وذوي األداء الضعيف يف جمال التعليم              
ملعوقني، وهذا يعين، بالنسبة لألطفال ا    . اإللزامي عموماً مجيع األطفال، بصرف النظر عن مستوى أدائهم املدرسي         

أنه ال حيق هلم االلتحاق باملدرسة فحسب، وإمنا أيضاً أهنم مطالَبون بذلك، شأهنم شأن األطفال الذين ال يعانون                  
ويف (ويف ليختنشتاين، يتلقى كل األطفال والشباب املعوقني تعليماً، وذلك بصرف النظر عن سنهم              . مـن إعاقة  

 .ويتلقى األحداث املعوقون التعليم جماناً. نوع أو سبب اإلعاقةو) أقصى احلاالت حىت بلوغ سن الثانية والعشرين

ويوجد يف ليختنشتاين إطار إلدماج التالميذ والطالب ذوي األداء الضعيف يف رياض األطفال واملدارس               -٢٠٣
ء يف املدارس   ويف هذا اإلطار يقدم هلذه الفئة من التالميذ والطالب الدعم الالزم للبقا           . االبتدائية واملدارس الثانوية  

ويشتمل الدعم بوجه خاص على تدابري مدرسية، منها تعليم اللغة األملانية للطالب الناطقني بلغة أجنبية،               . العادية
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ويعمل هذا اإلطار بصورة جيدة عملياً نظراً إىل أنه         . والتعلـيم التكميلي، والصفوف التمهيدية والتعليم العالجي      
ويعتمد التعليم . علم املؤقتة، كالصعوبات الناشئة عن النمو، والتغلب عليهايساعد يف معاجلة عدد من صعوبات الت

، بلغ جمموع الطالب من ذوي ٢٠٠٢/٢٠٠٣وخالل السنة الدراسية . القائم على اإلدماج على موظفني إضافيني    
 .  طالبا٢٦ًاالحتياجات التعليمية اخلاصة الذين زاولوا تعليمهم يف الصفوف العادية، 

 مـدارس للتعليم اخلاص مهيأة لألطفال والشباب الذين ال يقدرون على متابعة التعليم العادي               وتوجـد  -٢٠٤
وُينقَل التلميذ إىل مدرسة    . بسـبب ما يواجهونه من صعوبات يف التعلم ورغم تدابري اإلدماج املتخذة لصاحلهم            

ة للتعليم اخلاص يف ليختنشتاين،     وهناك مدرس . للتعلـيم اخلاص إثر القيام بتحقيقات رمسية وبناء على قرار رمسي          
 تلميذاً،  ١٢٠وتتسع طاقة استيعاب املدرسة لزهاء      . وهـي مدرسـة يشرف على إدارهتا مركز التعليم العالجي         

وُتستخدم طاقة االستيعاب املتبقية لقبول األطفال      . نصـفهم فقط من األطفال والشباب القادمني من ليختنشتاين        
جمموعة رياض األطفال، وصفوف العالج     : ميذ على ثالث جمموعات خمتلفة    ويوزَّع التال . والشـباب األجانـب   

. وباإلضافة إىل التعليم داخل الصف، يتلقى كل طفل عالجاً يناسب نوع إعاقته. اللغوي، والصفوف طويلة األمد
لسنة الدراسية وخالل ا. ويضمن التعاون الوثيق بني املدرسني واألخصائيني املكلفني بالعالج دعماً مشولياً متخصصاً

 طفالً  ١٨وهناك  .  تلميذاً ٥٦، بلغ عدد التالميذ امللتحقني مبدارس التعليم اخلاص يف ليختنشتاين           ٢٠٠٢/٢٠٠٣
 .آخر ممن التحقوا مبدارس التعليم اخلاص يف اخلارج

 املدارس اخلاصة

مسموح، ) اخلاصةالذي يشمل املدارس    ( من دستور ليختنشتاين على أن التعليم اخلاص         ١٦تنص املادة    -٢٠٥
شـرط أن يتقيد باألحكام القانونية اليت تنظم ساعات التدريب وأهداف التعليم والترتيبات السائدة يف املدارس                

أحكاماً ) ٧، العدد رقم    ١٩٧٢اجلريدة الرمسية   ( واملواد اليت تليها من قانون التعليم        ٦٠وتتضمن املادة   . العامـة 
 تشرف على عمل املدارس اخلاصة مجعيات أو مؤسسات خاضعة للقانون وجيوز أن. مفصلة بشأن املدارس اخلاصة

وجيوز للحكومة، شرط تلبية    . وتصدر احلكومة تراخيص إلدارة املدارس اخلاصة     . العام أو خواص جديرون بالثقة    
وتتعلق هذه الشروط بتدريب مدراء املدارس واملدرسني،       . شـروط معيـنة، أن متنح مدرسة خاصة حقوقاً عامة         

ـ  وإضافة إىل ذلك، جيب أن ُتفَتح املدرسة اخلاصة . نهج الدراسـي، وتغطية التأمني لصاحل املدرسني والتالميذ  وامل
وإن أحكام قانون التعليم املنطبقة على املدارس . للعمـوم وتـنفذ بوجه عام والية تعليمية يف خدمة الصاحل العام          

وتنفيذاً للتنقيح  .  على املدارس اخلاصة مكتب التعليم     وُيشرف. العامة املكافئة تنسحب أيضاً على املدارس اخلاصة      
، جيوز منح إعانات    )٣٥، العدد رقم    ٢٠٠٠اجلريدة الرمسية    (٢٠٠٠الـذي أُدِخـل على قانون التعليم يف عام          

وتتمثل هذه اإلعانات يف إسهامات مالية يف تكاليف البناء وإسهامات مالية           . ملشغِّلي املدارس اخلاصة املرخص هلا    
 .كاليف العمليات املدرسية وأجور املدرسنييف ت

مدرسة ليختنشتاين والدورف،   : وتوجـد يف ليختنشـتاين يف الوقت الراهن ثالث مدارس خاصة، هي            -٢٠٦
 . واملدرسة النهارية للمرحلة األوىل من التعليم الثانوي، ومركز التعليم العالجي
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 تعليم الكبار

اجلريدة الرمسية ( باختاذها التشريعات ذات الصلة ١٩٧٩ يف عام شـرعت الدولة يف تشجيع تعليم الكبار   -٢٠٧
وعقب حل العمادة نتيجة إنشاء . ، وقد أُنشئت أيضاً آنذاك وظيفة حتت إشراف العمادة)٤٥، العدد رقم   ١٩٧٩

 إىل مؤسسة تعليم الكبار يف ليختنشتاين، وهي        ١٩٩٩أرشـيدوقية فادوز، ُنقلت مسؤولية تعليم الكبار يف عام          
وتتمثل مسؤوليتها يف تنسيق تعليم     ). ١٢٥، العدد رقم    ١٩٩٩اجلريدة الرمسية   (سسـة خاضعة للقانون العام      مؤ

الكـبار يف ليختنشتاين، وختصيص موارد امليزانية اليت يقرها الربملان ألغراض قانون تعليم الكبار، وبصفة عامة،                
تعليم الكبار يف مجيع البلديات، وتشرف على       وتتوفر فرص   . التخطـيط لتعليم الكبار يف ليختنشتاين، وتشجيعه      

 . دورات التعليم جهات منظِّمة متعددة

 احلق يف التعليم يف إطار التعاون اإلنساين الدويل

ُيعـّد التعليم أحد األنشطة اخلمسة ذات األولوية اليت التزمت هبا ليختنشتاين يف إطار التعاون اإلنساين                 -٢٠٨
وترد يف املرفق قائمة اإلسهامات . زيز التعليم األساسي والتدريب املستمر للمدرسنيوجيري التركيز على تع. الدويل
 .الفعلية

  االلتزام بتوفري التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين- ١٤املادة 

 .تضمن ليختنشتاين التعليم اإللزامي اجملاين -٢٠٩

 لمي، واحلق يف محاية حقوق املؤلف احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتقدم الع- ١٥املادة 

 السياسة الثقافية للدولة

ورغم . تضمن ليختنشتاين املشاركة يف احلياة الثقافية ومنجزات التقدم العلمي دون قيود تفرضها الدولة             -٢١٠
ستمد من  أن دستور ليختنشتاين ال يتضمن مادة فعلية تتعلق بالثقافة، فإن والية الدولة يف اجملال الثقايف ميكن أن تُ                 

 .عدد من مواد الدستور

، ١٩٩٠اجلريدة الرمسية    (١٩٩٠وختضع السياسة الثقافية والترويج الثقايف لقانون النهوض بالثقافة لعام           -٢١١
ويضمن القانون املمارسة احلرة ألشكال التعبري الفين والثقايف، وإتاحة الفرصة للجميع للوصول            ). ٦٨العدد رقم   

 الثقافية؛ وباإلضافة إىل ترويج قيم املاضي ونقلها، فإن القانون يؤكد أيضاً بوجه خاص على إىل اإلجنازات واملرافق
وينظم القانون أنواع الترويج والتنظيم والتمويل،      . تعزيز األشكال احلديثة واملبتكرة لألنشطة والتنظيمات الثقافية      

 للمجلس االستشاري   ١٩٩٧ترويج الثقايف لعام    ومينح املرسوم املتعلق بقانون ال    . والشـروط األساسية املتعلقة هبا    
الـثقايف سـلطة إصـدار مبادئ توجيهية داخلية تتعلق مبختلف جماالت الترويج الثقايف، تقدَّم إىل احلكومة قصد     

وتشمل هذه اجملاالت املنح املالية السنوية اخلاصة باألعمال الفنية، ودعم إنتاج األقراص املدجمة السمعية،              . املوافقة
ويقوم الترويج الثقايف على مبدأ الالمركزية، أي أن الدولة . لف التربعات املتعلقة بالتبادل الثقايف وتعليم الثقافةوخمت
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ال تتدخل إال يف احلاالت اليت يتعذر فيها االضطالع باألنشطة الثقافية دون مساعدة يف شكل موارد مالية وبشرية              
لعروض واملرافق التعليمية، وبصفة عامة، يف احلاالت اليت تكون فيها   وينطبق هذا املبدأ أساساً يف حالة ا      . إضـافية 

ومن ناحية أخرى، يعتمد الترويج الثقايف على املبادرات اخلاصة أو          . اهلـياكل املاديـة الزمـة لألنشطة الثقافية       
قدم من الدولة   غري أن الترويج الثقايف يأخذ، كقاعدة، بنهج عملي، حيث يعتمد على الدعم املشترك امل             . اجملتمعية

 .والبلديات والرعاة اخلواص يف حالة املشاريع الكربى

 املبادئ التوجيهية

 بشأن أهدافها الثقافية، على اجلوانب      ١٩٩٥أكدت احلكومة، يف املبادئ التوجيهية اليت وضعتها يف عام           -٢١٢
 :التالية

 سية على الصعيد الوطين؛تكتسي الثقافة، بوصفها جزءاً من اهلوية الوطنية، أمهية سياسية أسا - 

تتمـيز احلياة الثقافية يف ليختنشتاين بتنوع فوق العادة ومشاركة واسعة، مما يضفي معىن على                -
 التعايش اإلنساين؛

هتيـئ الدولة البيئة املثلى لتنمية األنشطة الثقافية دون عقبات، وتلزم نفسها بدعم هذه األنشطة              -
 دون أن تؤثر فيها أو تضع حدوداً هلا؛

تشـكل املوارد الثقافية املتنوعة يف ليختنشتاين جزءاً من هوية البلد وينبغي رعايتها ودجمها يف                -
 احلاضر ونقلها على نطاق واسع؛

 ينبغي أن ُتحفظ أمهية دمج تقاليد العيش يف ليختنشتاين، أساساً على املستوى البلدي؛ -

رية الواسعة اليت يقوم هبا سكاهنا، وذلك       ينبغي لدولة ليختنشتاين أن تشجع األعمال الفنية العص        -
على حنو متنوع قدر اإلمكان، كما ينبغي هلا أن ترمي إىل نشر هذه األعمال داخل ليختنشتاين                

 وخارجها؛

ينبغي للسياسة الثقافية عرب الوطنية أن تضمن تبادل األعمال الثقافية على الصعيد العاملي، وهو               -
 . ولة صغرية مثل ليختنشتاينأمر يكتسي أمهية خاصة بالنسبة لد

ولذلك السبب، فإن اهلدف الشامل للسياسة الثقافية يتمثل يف رعاية وتعزيز التعايش والتماسك بني البشر  -٢١٣
وينبغي أن تسعى التجارب الثقافية املشتركة إىل إنشاء أوجه         . عـن طريق إحداث القيم الثقافية وصوهنا ودعمها       

واهلدف من هذه السياسة الثقافية هو االستمرار . ز الشعور القائم باهلوية املشتركةتضامن وروابط جديدة وإىل تعزي
 .يف تويل املسؤولية املشتركة إزاء ليختنشتاين وحتديد مصري البلد يف املستقبل بشكل ملتزم
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 اهليئات

لشؤون الثقافية،  تندرج السياسة الثقافية للدولة وكذلك الترويج الثقايف عموماً ضمن مسؤوليات وزارة ا            -٢١٤
، أُنشئ اجمللس   ١٩٦٤ويف عام   . يف حـني تشـرف وزارة التعليم على مدرسة املوسيقى ومدرسة الفنون اجلميلة            

االستشاري الثقايف، وهو جلنة استشارية تدعم احلكومة يف جماالت الترويج والتنسيق واإلعالم والتوثيق فيما يتصل 
، وهي مؤسسة غري مستقلة "ألجل ليختنشتاين"واستخدام وقف مؤسسة باألنشطة الثقافية وتضطلع مبسؤولية إدارة 

ويتمثل النشاط الرئيسي للمجلس االستشاري الثقايف يف استعراض طلبات احلصول على     . ختضـع للقـانون العام    
، لوزارة الشؤون الثقافية ويقدم النصح للوزارة       ١٩٩٠ويتبع مكتب الشؤون الثقافية، الذي أُنشئ يف عام         . املنح

وبالنسبة ملشاريع عديدة،   . ولـلمجلس االستشـاري الثقايف فيما يتعلق بواليتهما الثقافية يف جمال الفن والثقافة            
وبقدر ما تؤثر   . تضـطلع احلكومة بأنشطة الترويج الثقايف بالتعاون مع البلديات واملؤسسات اخلاصة والرابطات           

وباإلضافة إىل  . شطة تندرج يف نطاق سلطة البلدية املعنية      أنشطة الترويج الثقايف يف مصاحل بلدية ما، فإن تلك األن         
االستثمارات يف جمال الثقافة، فإن هذا ينطبق بوجه خاص على الترويج املادي وغري املادي للثقافة عن طريق دعم                  

. عامل التارخيية وتعزيـز الـرابطات الثقافية احمللية، والتقاليد، واألصول الثقافية وخمتلف األحداث الثقافية وكذلك حفظ امل              
 . وتقدم احلكومة أيضاً دعماً ملختلف املنظمات والرابطات الثقافية اخلاصة، وذلك يف شكل تربعات سنوية

 التطورات األخرية

أنشـئ اجلزء األكرب من األساس التشريعي يف ميدان الثقافة خالل التسعينات، وذلك باالستناد إىل تقرير     -٢١٥
، )٢١٥، العدد رقم ١٩٩٧اجلريدة الرمسية (ساس التشريعي قانون احملفوظات ويشمل هذا األ  . خـاص بالـثقافة   

وقانون الترويج الثقايف، مبا يف ذلك املرسوم واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبختلف جماالت الترويج، واللوائح التنظيمية 
 إرجاع األصول الثقافية املكتسبة ، وقانوناً ومرسوماً بشأن"من أجل ليختنشتاين"اليت حتكم مؤسسة الترويج الثقايف 

، ومادة يف قانون احلماية من الكوارث تتعلق حبماية )١٦٦، العدد رقم ١٩٩٠اجلريدة الرمسية (بصورة غري شرعية 
، ٢٠٠٠اجلريدة الرمسية (وقانون تعزيز وسائط اإلعالم ) ٤٨، العدد رقم ١٩٩٢اجلريدة الرمسية (األصول الثقافية   

 ).١٤العدد رقم 

وباإلضافة إىل  . وأنشـئت مؤسسـات ثقافية جديدة وحصلت املؤسسات القائمة على مزيد من الدعم             -٢١٦
 اإلبقاء على   ١٩٩٦مدرسـة املوسيقى اليت أنشئت خالل الستينات بتشجيع من الدولة، قررت احلكومة يف عام               

لة كاملة من فرص التعليم     املدرسـة اخلاصـة للفنون اجلميلة اليت فتحت أبواهبا يف بداية التسعينات وتقدم تشكي             
 وحيظى  ١٩٧٢، الذي أُنشي يف عام      "مسرح ساحة الكنيسة  "ومن أهم املرافق الثقافية،     . املستمر لألطفال والكبار  

بشهرة واسعة داخل ليختنشتاين وخارجها، والذي حيصل على دعم من احلكومة يف شكل تربعات سنوية ما فتئت 
 .١٩٩٩تزداد قيمتها منذ عام 

وقد جرى توسيع مباين    . اخلـتام، شهدت اهلياكل األساسية الثقافية توسعاً خالل السنوات األخرية         ويف   -٢١٧
أو أقيمت مبان   ) املكتبة الوطنية، ومدرسة املوسيقى، ومدرسة الفنون اجلميلة      (العديـد مـن املؤسسات الثقافية       



E/1990/5/Add.66 
Page 50 

 

وفتح املتحف  . ٢٠٠٠نوفمرب  /ن الثاين وفتح أول متحف للفنون اجلميلة يف ليختنشتاين أبوابه يف تشري         . جديدة هلا 
وباإلضافة إىل ذلك، مت    .  بعد فترة جتديد دامت سنوات عديدة      ٢٠٠٤الوطـين يف ليختنشتاين من جديد يف عام         

 . تصنيف عدد من األشياء الثمينة ضمن فئة املآثر التارخيية اليت حتظى باحلماية، وجرى ترميمها على ذلك األساس

، بادرت احلكومة مبحادثات    ١٩٩٦ففي عام   . رى توسيع جماالت التنسيق واالتصال    ويف موازاة ذلك، ج    -٢١٨
منتظمة بني وزارة الشؤون الثقافية واألشخاص الناشطني يف اجملال الثقايف واملوظفني البلدين املعنيني بالثقافة؛ ويف               

ب حتقيق التنسيق  أنشـأت احلكومة مكتب الشؤون الثقافية، واختذت بذلك خطوة إضافية على در ١٩٩٩عـام   
واهلدف األساسي من هذا التنسيق الثقايف هو إنشاء هيئة شاملة تعىن بالشؤون الثقافية وتوحد بني . الثقايف الشامل

 .اهليئات القائمة، ومنها مكتب الشؤون الثقافية وشعبة التراث الثقايف

 تشجيع املشاركة يف احلياة الثقافية

جلهود املبذولة يف جمال العالقات العامة بشأن استخدام وسائط اإلعالم          ترمي احلكومة، من خالل تعزيز ا      -٢١٩
 إىل زيادة االهتمام باجلهود الثقافية يف ليختنشتاين وتسهيل الوصول إىل األحداث - وال سيما اإلنترنت -احلديثة 
وميكن . ية تتسم بالشفافية  وإن توفري البيانات واملعلومات املتصلة بالثقافة سيضمن أيضاً قيام سياسة ثقاف          . الثقافية

أيضاً أن ينظر لإلقدام على استخدام اإلنترنت بوصفه خطوة أوىل حنو حصول اجلميع على البيانات الثقافية، وهو                 
. خاصة بليختنشتاين" قاعدة بيانات ثقافية"هـدف ميكن حتقيقه يف هناية املطاف على حنو شامل عن طريق إنشاء              

، وهو تقييم لألنشطة الثقافية القائمة يف ليختنشتاين، نظمت وزارة          ٢٠٠٠ لعام   وتكملـةً للتقرير اخلاص بالثقافة    
 مؤمتراً ثقافياً جلميع األشخاص املعنيني بالثقافة يف البلد، وذلك إلتاحة الفرصة لقيام ٢٠٠٠الشؤون الثقافية يف عام 

 .مناقشة واسعة النطاق حول أهداف وآفاق السياسة الثقافية يف املستقبل

تشـمل الـتدابري األخرى املصممة لنشر الثقافة، التثقيف املوجه من خالل زيارة املتاحف واجلوالت               و -٢٢٠
املصـحوبة مبرشـدين داخل املكتبات والزيارات اليت ُتقام إىل املسارح، ومشاريع لتسهيل اطالع الطالب بوجه                

ع وتنسيق التدابري املناسبة يف     وقد تعزز وض  . خـاص، ولكن أيضاً جمموع السكان، على الفن التقليدي واملعاصر         
ومشلت هذه  . املـرافق الثقافـية ذات الصلة بالتوازي مع البناء احلديث للمتحف الوطين ومتحف الفنون اجلميلة              

وباإلضافة إىل ذلك، يزمع إنشاء مركز للتثقيف عن طريق زيارة          . الـتدابري توفري أدوات تعليمية كمواد التدريب      
 . باملدارس على منوال النموذج النمساوياملتاحف وخدمة ثقافية خاصة 

 تعليم الفنون

وتعمل . ختضع مدرسة املوسيقى يف ليختنشتاين إلشراف مكتب التعليم، وهي بالتايل تابعة لوزارة التعليم             -٢٢١
وتتأتى موارد املدرسة من تربعات     . املدرسـة حسب مناهج دراسية متخصصة واتفاقات أجور وتوظيف موحدة         

 يف املائة وتربعات اخلواص بنسبة ال تقل على ٢٥ يف املائة، وتربعات البلديات بنسبة ٥٠ال تتجاوز احلكومة بنسبة 
 طالب مثلوا ليختنشتاين يف ٢ ٥٠٠ويبلغ عدد الطالب املسجلني مبدرسة املوسيقى يف الوقت الراهن .  يف املائة٢٥
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دد األشخاص الذين حضروا األحداث اليت      وبلغ ع . خمـتلف األحـداث املوسيقية الدولية اليت أُقيمت يف اخلارج         
 .  شخص يف سنة واحدة١٠ ٠٠٠نظمتها مدرسة املوسيقى يف ليختنشتاين أكثر من 

وهذه املدرسة تكمل مدرسة املوسيقى     . وتتبع مدرسة الفنون اجلميلة يف ليختنشتاين أيضاً لوزارة التعليم         -٢٢٢
وُتموَّلُ . صة للبحث بشكل متعمق أكثر يف جماالت الفن والثقافة        اليت تشهد إقباالً واسعاً جداً، وتتيح لطالهبا الفر       

املدرسـة بتـربعات الدولة والتربعات الطوعية اليت تقدمها كافة البلديات تقريباً، وكذلك اإليرادات املتأتية من                
 . تربعات املشاركني واجلهات الراعية

ية ثقافية أخرى، مثل مؤسسة تعليم الكبار،       وتقدم احلكومة الدعم يف شكل تربعات سنوية لربامج تعليم         -٢٢٣
الثقافة "كما تدعم الدولة أنشطة تتعلق ب         . وهـي مؤسسـة مسـتقلة ختضع للقانون العام، ومعهد ليختنشتاين          

، واجلهود املبذولة يف جمال التعليم املشترك بني الثقافات والتسامح املتبادل، وال سيما  "كلية الكبار "، و "لألطفـال 
 . علقة مبكافحة كره األجانب وتوعية الشبابالتدابري املت

ويؤدي متحف الفنون اجلميلة اجلديد، واملتحف الوطين املوسع وغريمها من املرافق املماثلة األخرى وظيفة   -٢٢٤
وهتدف املتاحف والعروض يف ليختنشتاين إىل جلب أكرب عدد من األفراد املهتمني            . هامـة يف نقل التراث الثقايف     

 . باختاذ التدابري املناسبةوينبغي دعمها

 النفقات العامة يف جمال الثقافة

 بلغ  ٢٠٠٢يشري حساب العمليات اجلارية إىل أن جمموع نفقات الدولة يف جمال الثقافة والترفيه يف عام                 -٢٢٥
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت البلديات تربعات هامة من ميزانيتها اخلاصة دعماً           .  مليون فرنك سويسري   ٢٤زهاء  

غري أنه من الصعب تقييم النفقات البلدية الفعلية يف جمال الثقافة، نظراً إىل أن االختالف يف                . ألنشـطة الثقافية  ل
هـياكل امليزانيات البلدية ال ُيتيح إمكانية املقارنة وإىل أن هذه النفقات تدرج يف امليزانية يف جمموعة واسعة من                   

ى سبيل املثال أن تدرج النفقات الثقافية يف جماالت التعليم، واإلدارة           فيمكن عل . الفروع اإلدارية التابعة للبلديات   
وباإلضافة إىل  ". أنشطة الترفيه األخرى  "أو البلدية، ومقر البلدية، وإدارة البناء، و      /الـبلدية واملكتبات املدرسية و    

فية تتغري تغرياً كبرياً من الـنفقات املدرجة يف حساب العمليات اجلارية، تشمل ميزانية االستثمار أيضاً نفقات ثقا     
 . سنة إىل أخرى، وذلك حسب املشاريع املنفق عليها

 محاية التراث الثقايف واألصول الثقافية

 ونقح يف   ١٩٤٤، الذي صدر يف عام      )٣٩، العدد رقم    ١٩٧٧اجلريدة الرمسية   (إن قانون التراث الثقايف      -٢٢٦
وختضع محاية  . يات مهمة حفظ األشياء ذات القيمة الثقافية       وال يزال نافذاً، يسند إىل الدولة والبلد       ١٩٧٧عـام   

فعلى سبيل املثال، صدقت ليختنشتاين على اتفاقية الهاي لعام         . الـتراث الـثقايف لعدد من القوانني واملعاهدات       
  بشـأن محايـة امللكـية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، واتفاقية محاية التراث املعماري يف أوروبا                   ١٩٥٤

املتممة التفاقية الهاي، وقانون    ) ١٩٩٢، واملنقحة يف عام     ١٩٧٦لعام  (واتفاقية محاية التراث األثري     ) ١٩٨٥(
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وجيري يف الوقت . احلمايـة مـن الكوارث، والقانون املتعلق بإعادة األصول الثقافية املكتسبة بصورة غري شرعية   
 امللحق باتفاقية الهاي بشأن محاية ١٩٩٩مارس /ذار آ٢٦الراهن اإلعداد للتصديق على الربوتوكول الثاين املؤرخ 

 . امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح

ومتثل . وُيعد حفظ وثائق احملفوظات وختزينها واستعماهلا، إحدى املسؤوليات األساسية للدولة والبلديات           -٢٢٧
وباإلضافة إىل  .  هيئات الدولة يف اإلمارة    احملفوظات املركزية بالنسبة لكافة   " احملفوظـات الوطنية يف ليختنشتاين    "

ذلـك، تعد احملفوظات الوطنية أيضاً وثائقها وجمموعاهتا اخلاصة يف جماالت هامة وحتفظ وثائق احملفوظات التابعة                
وجيري يف الوقت الراهن إعادة بناء احملفوظات الوطنية، وذلك هبدف حفظ املوجودات بالشكل األمثل              . للخواص

وُتَعدُّ احملفوظات البلدية وحمفوظات الكنائس يف مجيع األبرشيات الكاثوليكية         .  حفظ البيانات  يف خمـتلف وسائل   
 . مكملةً للمحفوظات الوطنية

 محاية حق املؤلف

 من دستور ليختنشتاين على إنشاء والية تتعلق بالتنظيم التشريعي حلقوق           ٣٤ من املادة    ٢تـنص الفقرة     -٢٢٨
اجلريدة الرمسية (نقيح القانون املتعلق حبق املؤلف وما يتصل بذلك حبقوق محائية         ، جرى ت  ١٩٩٩ويف عام   . املؤلف
وينظم القانون املتعلق ). ٢٥٣ العدد رقم ١٩٩٩اجلريدة الرمسية (واملرسوم املقابل لـه ) ١٦٠، العدد رقم ١٩٩٩

اء ومنتجي الوسائط السمعية    حبـق املؤلف محاية أصحاب األعمال األدبية والفنية، ومحاية الفنانني القائمني باألد           
البصرية، وشركات البث، ومحاية منتجي قواعد البيانات، وأنشطة اجلمعيات املعنية حبقوق           /والبصـرية والسمعية  

وباإلضافة ما جاءت به التشريعات من ابتكارات تقنية، فقد وسع القانون إىل حد كبري من               . التألـيف ومراقبتها  
محاية الفنانني  (توسيع باألساس األصناف احلمائية اجلديدة للحقوق اجملاورة        نطاق حقوق التأليف، ويشمل هذا ال     
وحقوق البث، واستخدام األعمال وأية تعويضات مستحقة، واالستخدام        ) القـائمني باألداء ومتعهدي احلفالت    

عيات معنية  وحتدد األجور وحتّصلها أربع مج    . املشترك حلقوق التأليف من جانب اجلمعيات املعنية حبقوق التأليف        
وتدفع األجور اليت يتم حتصيلها للمؤلفني      . بـاحلقوق، وهـي بروليـتريس وسويسا وسويسماج وسويسبريفورم        

 .باالستناد إىل جدول توزيع بعد حسم قيمة التكاليف اإلدارية

 البحوث

املعىن ال يـنص الدسـتور بوضوح على حرية القيام بالبحوث، إال أن هذه احلرية تشملها حرية الرأي ب                  -٢٢٩
ولذلك، متثل حرية البحث حقاً أساسياً للفرد       . الواسـع، وذلك حسب ما خيلص إليه الفقه واالجتهاد باإلمجاع         

وباإلضافة إىل ذلك، يضمن القانون املتعلق بالكليات املهنية واجلامعات ومعاهد          . يضمنه حق دستوري غري مدون    
.  حرية البحث واملذهب يف إطار مسؤول أخالقياً       صراحةً،) ١٠٦، العدد رقم    ١٩٩٢اجلريدة الرمسية   (البحـث   

 من  ١٠وعـلى املستوى الدويل، فإن حرية البحث وحرية االبتكار الفين حتميهما حرية الرأي اليت تضمنها املادة                 
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واملادة 
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ة اليت متيز اقتصاد ليختنشتاين البحوث االبتكارية وأعمال التطوير اخلاصة بالصناعة  ومـن نقـاط القـو      -٢٣٠
ولوال التركيز على البحث والتطوير، ملا متكنت شركات صناعية عديدة يف ليختنشتاين من أن تصبح               . الداخلـية 

 .رائدة يف األسواق العاملية يف قطاعات نشاطها

لكليات املهنية واجلامعات ومعاهد البحث حيز النفاذ، أبقت ليختنشتاين         ومنذ أن دخل القانون املتعلق با      -٢٣١
ورغم صغر حجم الدرجة الثالثة من التعليم، فإن . عـلى نظام تعليم عال تشرف عليه أربعة معاهد للتعليم العايل         

بحوث األساسية ويشمل جمال البحث ال. احلياة اجلامعية يف ليختنشتاين تتميز بنشاط شديد احليوية يف جمال البحث
 . والبحوث التطبيقية

 التعاون الدويل يف جمال الثقافة

وبصـدد مـا شهدته سياسة ليختنشتاين اخلارجية خالل السنوات األخرية من زيادة يف االلتزام، أبرمت      -٢٣٢
االحتاد /يةمعـاهدات هامة من الناحية الثقافية، وذلك يف املقام األول مع جملس أوروبا واملنقطة االقتصادية األورب               

ويف إطار املنطقة االقتصادية    . وعـلى سبيل املثال، إن ليختنشتاين ممثلة يف اللجنة الثقافية جمللس أوروبا           . األورويب
الثقافة "االحتاد األورويب، تشارك ليختنشتاين أيضاً يف برنامج االحتاد األورويب اجلديد للترويج الثقايف             /األوروبـية 

ومبوجب القانون املتعلق   . ملعين بالشؤون الثقافية التابع للمنطقة االقتصادية األوروبية      ، ويف الفريق العامل ا    "٢٠٠٠
بـترويج الثقافة، تدعم ليختنشتاين أشكاالً متعددة من التبادل الدويل والثقايف للفنانني والوجوه الثقافية وكذلك               

 .األنشطة اليت تنقل فن ليختنشتاين وثقافتها إىل اخلارج

ي أمهية خاصة على املستوى اإلقليمي عضوية ليختنشتاين يف املؤمترات اإلقليمية لشرق سويسرا ومما يكتس -٢٣٣
ومنقطة حبرية كونستانس، وكذلك االتصاالت الثنائية السنوية مع املسؤولني عن الثقافة يف الكانتونات السويسرية 

 .ويف مقاطعة فورارلبريغ النمساوية
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 املرفقات

 حالة سوق العمل يف ليختنشتاينمعلومات بشأن العمالة و 

 خمطط بياين لنظام التعليم يف ليختنشتاين 

 .٢٠٠٣قائمة التربعات اخلاصة باألعمال اإلنسانية يف عام  

- - - - - 

 


