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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 عـشرة يف الفتـرة      اخلامسة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  تنـشتاين ليخعرضت حالـة    واسُت. ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢١ من

 ليختنـشتاين وترأس وفد   . ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ٣٠ املعقودة يف    اخلامسة عشرة اجللسة  
املتعلـق  واعتمد الفريق العامـل التقريـر       . الشؤون اخلارجية  ة، وزير أوريليا فريك  ةالسيد

  . ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ عشرة، املعقودة يف السابعة يف جلسته بليختنشتاين
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ٢٠١٣يناير  / الثاين كانون ١٤ويف    -٢
  .األرجنتني وكوت ديفوار وماليزيا: ليختنشتاينلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
 مـن مرفـق     ٥الفقـرة   و ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :ليختنشتاينراض استعراض احلالة يف ، صدرت الوثائق التالية ألغ١٦/٢١ قرارال

ــين  )أ(   ــر وط ــ   أوتقري ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة اًع ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/15/LIE/1(؛  

ـ              )ب(   اً جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
  ؛)A/HRC/WG.6/15/LIE/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥فقـاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان و         )ج(  
)A/HRC/WG.6/15/LIE/3.(  
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً           ليختنشتاينوأحيلت إىل     -٤

والنـرويج   واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        املكسيكووسلوفينيا   آيسلندا
 الـشبكي اخلـارجي لالسـتعراض       وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع       .وهولندا

  .الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت موجز   -أوالً  

  الدولة موضوع االستعراضاحلالة من جانب عرض   -ألف  
قـد   إن االلتزام حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا  ليختنشتاينقالت وزيرة خارجية      -٥

 اخلارجية وعملـها يف     اينليختنشتيف سياسة   األولوية  مركز  شغل على مدى سنوات عديدة      
وقد تبّين يف السنوات اخلمس املاضية أن عملية االسـتعراض الـدوري             .إطار األمم املتحدة  

الشامل ميكن أن تقدم إضافة حقيقية ملنظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وأهنا كانـت               
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 الدوري الشامل   وقد استقرت عملية االستعراض   .  لنظام هيئات املعاهدات   ماً قيّ  مكمالً عنصراً
ويف الوقت نفـسه، كانـت      . كأداة رئيسية لرصد حالة حقوق اإلنسان على مستوى العامل        

 أن تدعو مجيـع الـدول       ليختنشتاينوتود  .  عن االلتزام العاملي حبماية حقوق اإلنسان      تعبرياً
  .األعضاء إىل املشاركة البناءة يف هذه العملية

مثـة حتـسينات    ،  ليختنـشتاين بألول املتعلق   بعد حنو أربع سنوات من االستعراض ا      و  -٦
وفيما يتعلق بالتوصيات   . ليختنشتاينأدخلت على مجيع جماالت األنشطة احلكومية واإلدارية يف         

، فمنها ما أدرج بالفعـل يف عمليـات          األول املقبولة املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل     
  .ل عمليات منفصلة أطلقت هلذا الغرضاإلصالحات اجلارية والتدابري املتخذة ومنها ما هو حم

فقـد  . ، منذ استعراضها األول، االتصاالت باجملتمع املـدين       ليختنشتاينكثفت  قد  و  -٧
 التوصية بإدماج مجيع اجلهات ذات املصلحة يف عمليـة متابعـة نتـائج              ليختنشتاينتلقت  

، يف كـل    رجيةنظّمت وزارة الشؤون اخلا    لذلك   االستعراض الدوري الشامل بالقبول، وتبعاً    
ملنظمات غري احلكومية املعنية حبقـوق      مع ا  لقاءات للنقاش    سنة من السنوات األربع املاضية،    

 الفرصة للتعليـق علـى      وقد أتيحت للمنظمات غري احلكومية أيضاً      .ليختنشتايناإلنسان يف   
  .ليختنشتاين الثاين لالستعراض الدوري الشاملاخلاص با مسودة التقرير الوطين

 وضعية بياناهتا املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وعـدم          أيضاً ليختنشتاينّسنت  وقد ح   -٨
 عـن حالـة حقـوق اإلنـسان          سنوياً  تقريراً ٢٠١٠التمييز، وأصدرت احلكومة منذ عام      

  .ليختنشتاين يف
وأكدت الوزيرة على أن العديد من التطورات اليت حصلت يف الـسنوات املاضـية                -٩
 دولة صغرية كانت تنتمـي  ليختنشتاينف:  يف أوروباليختنشتاينج تفهم إال يف سياق اندما     ال

املنطقـة  املنطقة اجلمركية والنقديـة السويـسرية و      : يف وقت واحد إىل منطقتني اقتصاديتني     
 / األولون كـان ١٩دابلن يف / إىل منطقة شينغني  ليختنشتاينوبانضمام  . االقتصادية األوروبية 

ومعىن ذلك أن   . ى يف طريق االندماج يف أوروبا     ، تكون قد خطت خطوة أخر     ٢٠١١ديسمرب  
  . قد انتمت منذ أكثر من عام إىل اجملال األورويب يف جمال احلريات واألمن والعدالةليختنشتاين

مـع   العديد من القوانني الوطنية وجعلتها منسجمة        ليختنشتاين لذلك، عّدلت    وتبعاً  -١٠
 وغـري    واسعاً جماالًدابلن لألفراد   /ت شينغني وأتاحت اتفاقيا . مثيالهتا على املستوى األورويب   

 وللرعايا األجانب املقيمني    ليختنشتاين ملواطين   وكان ذلك صحيحاً  . لتحقيق ذواهتم مسبوق  
 وإىل اتـسامها    وأدى إىل زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان       على حد سواء،     ليختنشتاينيف  

وقد بدأ سريان مفعول قانون     . موماًاء الالجئني أو املهاجرين ع    مبزيد من املوضوعية، سواء إز    
 التحـسني فيـه هـو       توكان أحد أهم جماال   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١اللجوء اجلديد يف    

قبول الالجئني الذين تعترف هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     إمكانية   استحداث
  .ليختنشتاينيف 
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وبـسبب  . ن الرعايا األجانب   هم م   تقريباً ليختنشتاينإن ثلث السكان املقيمني يف        -١١
ذين يأتون من اخلارج يف الصباح ويغادرون يف املساء، فإن ثلثـي            الالعمال  العدد الكبري من    

وملا كان أفضل سبيل كفيل بتعزيـز انـدماج الـسكان           . القوة العاملة من الرعايا األجانب    
، فقـد أولـت    األجانب مير عرب تعزيز التفاهم املتبادل ومكافحة العنصرية وكره األجانـب          

 األجانب، فقد   اهية وفيما يتعلق مبكافحة العنصرية وكر     .احلكومة أولوية قصوى هلذا اجلانب    
فقد اعتمـدت   .  يف السنوات األخرية على تعزيز جهودها حملاربة التطرف        ليختنشتاينعملت  

  .٢٠١٥-٢٠١٠احلكومة جمموعة تدابري هلذا الغرض تنفذ على مدى الفترة 
زيز حقوق األشخاص املتهمني واملشتبه فيهم يف قانون اإلجـراءات          وفيما يتعلق بتع    -١٢

ث ااستحدمسح ب قد ٢٠١١اجلنائية، قالت الوزيرة إن تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام 
واحلق يف املـساعدة    قواعد جديدة، ال سيما تلك اليت تنظم احلق يف احلصول على الوثائق،             

ابري للتحقيق، واحلق يف اختيار احملامي حبرية مـع إمكانيـة            يف طلب اختاذ تد    بالترمجة، واحلق 
وقد جاءت هذه التحسينات لتكمـل      . االتصال مبحامٍ أثناء حتقيقات الشرطة، وما إىل ذلك       

  .عملية تعزيز حقوق الضحايا يف السنوات األخرية
 قـاً  املرأة حبقوق متساوية مع الرجـل طب       تتمتعباملساواة بني اجلنسني،    وفيما يتعلق     -١٣

حدي يف جعل املساواة احلقيقية     تويكمن ال .  يف عدة جماالت   للقانون، إال أن النساء أقل متثيالً     
وأحد اجملاالت املهمة يف هذا الصدد هو حتقيق تكافؤ الفرص يف سـوق العمـل               . واقعاً أمراً

كافحـة   تدابري ملوقد اختذت أيضاً. والتمثيل املتوازن بني النساء والرجال يف اهليئات السياسية     
. األفعال اإلجرامية اليت يتعني حماكمة مرتكبيها تلقائيـاً       العنف املرتيل، كما جرى توسيع فئة       

  .وقد جرى تعزيز الوقاية من االجتار بالبشر بإدراج برنامج وقائي جديد
ويف جمال األطفال والشباب، كانت العالمة البارزة تتمثل يف بدء سريان مفعول قانون               -١٤

وقد استحدث القانون اجلديد مؤسـستني    . ٢٠٠٩ يف مطلع عام     اب املنقح كلياً  األطفال والشب 
ألطفـال  اخلـاص با  ألطفال والشباب وديوان املظامل     اخلاص با اجمللس االستشاري   : مستقلتني

 وذلك بتوسيع احلماية    وقد حتققت حتسينات هامة على مدى السنوات األربع املاضية        . اببوالش
نسية ومن غريها من أشكال العنف اجلنسي من خالل تنقيح قانون           لألطفال من االعتداءات اجل   

 وكان ذلك خطوة هامة يف طريق التنفيذ على الصعيد احمللـي            ؛٢٠١٠اجلرائم اجلنسية يف عام     
للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف              

 / التصديق على هذا الصك يف كـانون األول        ليختنشتاين وأقر برملان . ويف املواد اإلباحية   البغاء
  .يودع صك التصديق يف نيويورك يف ظهرية نفس اليومعلى أن ، ٢٠١٢ديسمرب 

وسـريكز اإلصـالح    .  إدخال إصالحات على قانون األسرة     وتعتزم احلكومة أيضاً    -١٥
 .طلقـني إدراج قواعد جديدة حتكم مسألة حضانة أطفـال األزواج املنفـصلني أو امل             على

 يت ال "غري الشرعي " عبارةالعناصر األخرى اليت سيتعرض هلا اإلصالح املرتقب إزالة          وتشمل
 عن إصالح قانون املرياث من أجل تعزيز حقوق الطفل وحقـوق            فضالًنطوي على متييز،    ت

  .لوجيواألب البي
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لعامة يف  ، فقد ركزت السياسة ا    ليختنشتاينيف  احلاصلة   للتطورات الدميغرافية    ونظراً  -١٦
  أهدافاً ٢٠٠٧ على املسنني، فحددت احلكومة يف عام        السنوات األخرية بشكل متزايد أيضاً    
 للمبادئ التوجيهية املعمول هبا، فقد جرى تعزيز        ووفقاً. لسياستها املستقبلية املتعلقة باملسنني   

  .بيوهتمهياكل دعم األقارب الذين يتكفلون بالرعاية واألشخاص احملتاجني إىل الرعاية يف 
 املتعلق بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باملـساواة األسـاس   ٢٠٠٧ويعد قانون عام      -١٧

ويهدف هذا القانون إىل الوقاية من التمييز ضد األشـخاص          .  األهم يف جمال اإلعاقة    القانوين
 خطـة لتحـسني عمليـة إدمـاج     وقد وضعت احلكومة أيضاً. ذوي اإلعاقة والقضاء عليه  

قة يف سوق العمل، وهي اخلطة اليت من املقرر تنفيذها كجـزء مـن              األشخاص ذوي اإلعا  
، ٢٠١٣ومن املتوقع أن ينظر الربملان، يف النصف األول من عام           . اإلصالح اإلداري اجلاري  

  .يف اقتراح احلكومة هبذا اخلصوص
 حيز التنفيـذ    مثلينياالقتران بني   حاالت  وقد دخل القانون اجلديد املتعلق بتسجيل         -١٨
  عادياً املتزوجني زواجاً ن اآلن معاملة    ون املسجل و ويعامل املقترن  .٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١ يف

 وقد ساهم ذلك مسامهة كبرية يف التغلب على التمييز وعلى احملرمـات االجتماعيـة               .تقريباً
  .املتعلقة باملثلية اجلنسية

فبالرغم مـن   . ةوشددت الوزيرة على أن التزام البلد ال يقتصر على املسائل الداخلي            -١٩
.  الدبلوماسي، فهو يقدم مسامهة على الصعيد الدويلجهازهصغر حجم البلد وحمدودية موارد 

  أيضاً ليختنشتاينوقد حققت   . ويربز نشاطه بوجه خاص يف جماالت حقوق النساء واألطفال        
 بفضل نشاطها احلثيث على مدى سنوات عديدة وعملها املثمر لصاحل احملكمة             بارزاً حضوراً

 على الترويج لتصديق مجيع بلدان العامل على نظـام          ليختنشتاينفقد عملت   . اجلنائية الدولية 
 ليختنشتاينومثة عنصر آخر يف سياسة . مباالي وعلى التعديالت اليت أقرت يف ك روما األساس 

 يف املائة من دخلها   ٠,٦ ليختنشتاينوبتخصيص  . اخلارجية هو التضامن مع البلدان األقل ثراءً      
 تكون قد أوشكت علـى بلـوغ        ٢٠١٠ومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام        الق

  . يف املائة٠,٧ يف هذا الصد وهي بنسبة الغاية احملددة دولياً

  االستعراضموضوع وردود الدولة جلسة التحاور   -باء  
ـ      .  وفداً ببيانات  ٤١، أدىل   جلسة التحاور خالل    -٢٠ اء وترد التوصيات اليت قُـدمت أثن

  .التقريرهذا احلوار يف اجلزء ثانياً من 
 ليختنـشتاين  عن التزام    حلقوق اإلنسان، فضالً  العايل  مبستوى احلماية    فنّوهت شيلي   -٢١

ومثّنت شيلي  . مبواصلة حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان عرب احلوار البناء مع اجملتمع املدين           
 من أجل تعزيز هياكلـها املؤسـسية،        ختنشتاينليالتغيريات القانونية واإلدارية اليت أدخلتها      

ألطفال والشباب، وقرار إنشاء مكتب تكافؤ      وان املظامل اخلاص با   سيما خبصوص إنشاء دي    ال
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 للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             الفرص وفقاً 
  .وقدمت شيلي توصيات). باريس مبادئ(

د تدابري حلماية حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة،         ورحبت الصني باعتما    -٢٢
 ليختنشتاينورحبت الصني كذلك باجلهود اليت بذلتها       . ولضمان احلق يف العمل ويف الصحة     

والحظت أن بعض النساء ال يتمتعن باملـشاركة يف احليـاة الـسياسية             . ملكافحة العنصرية 
املهاجرات يعانني التمييز   واملعوقات  وسنات  واالقتصادية على قدم املساواة مع الرجال، وأن امل       

  .وقدمت الصني توصية. يف التعليم والعمل والصحة
 هي الدولة األوىل اليت صدقت على التعديالت        ليختنشتاينوالحظت كوستاريكا أن      -٢٣

 على أنـشطتها بـشأن      ليختنشتاينوهنأت  . على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان      
 جمال حقوق اإلنسان مبشاركة اجملتمع املدين يف املـدارس، وكـذلك            التثقيف والتدريب يف  

وقـدمت  .  عن تعيني أمني مظامل خـاص باألطفـال والـشباب          مبشاركة الشرطة، فضالً  
  .كوستاريكا توصيات

 يف جمال املساواة وعدم     ليختنشتاينوسلطت كوبا الضوء على التقدم الذي أحرزته          -٢٤
كة يف احلياة السياسية، واحلق يف التعليم والعمـل والـصحة،           التمييز، وإقامة العدل، واملشار   

 جبملـة   ونّوهت كوبا أيضاً  . وكذلك بشأن اإلطار القانوين واهليكلي حلماية حقوق اإلنسان       
 العامة وتعزيز   أمور منها التدابري املعتمدة ملكافحة العنف املرتيل وتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة           

  . وقدمت كوبا توصية.سوق العملتكافؤ الفرص يف 
ونّوهت إكوادور بالتقدم احملرز يف جمال متتع املرأة باملساواة، وإعمال بعض احلقوق              -٢٥

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف جمال احلقوق السياسية، والتعليم، وحقوق األطفـال           
ى متييـز   وأعربت عن القلق إزاء بعض املمارسات اليت تنطوي عل        . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

. ثنيـات وديانـات خمتلفـة     إ األجانب وتعصب جتاه األشخاص مـن        اهيةوعنصرية وكر 
وقـدمت  . أعربت عن القلق إزاء استمرار تعرض املرأة للعنف، ال سـيما املهـاجرات         كما

  .إكوادور توصيات
ورحبت فرنسا بالتدابري الرامية إىل حتسني وضع الالجئني ومتتعهم حبقوقهم، ال سيما              -٢٦

وسألت فرنسا عـن طبيعـة      . سحب التحفظات على االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني      قرار  
الـيت  التدابري العملية اليت اختذت ملكافحة العنف ضد املرأة، ال سيما العنف املرتيل، واجلهود              

ووجهت فرنسا االهتمام إىل .  ملبادئ باريستبذل إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  
  .وقدمت فرنسا توصيات. ون حيظر التمييز العنصري قانعدم وجود

ونّوهت أملانيا باجلهود املبذولة لتحقيق املساواة الفعلية بـني اجلنـسني وشـّجعت               -٢٧
 على مواصلة هذه اجلهود، مبا يف ذلك إذكاء الوعي بضرورة إسـقاط القوالـب         ليختنشتاين

 ملبـادئ   إنشاء هيئة مستقلة وفقاً    بقرار   وأحاطت علماً  .النمطية بشأن أدوار النساء والرجال    
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لت عن موعد بداية هذه اهليئة عملها وعن طريقة تزويد هذه اهليئة باملوارد املناسبة              اءباريس وتس 
إصالحات علـى     إدخال ليختنشتاين بنية   أحاطت علماً و. السبيل ملعرفة مدى فعالية واليتها    و

ح لضمان استقاللية هذه اهليئة     مكتب تكافؤ الفرص وسألت عما يتوخى إدراجه يف هذا اإلصال         
 معرفة مدى التقدم احلاصل يف عملية التصديق على         وطلبت أملانيا أيضاً  . وسهولة الوصول إليها  

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا
 علـى   وأقرت غواتيماال بالتقدم الذي حتقق يف األعوام األخرية، وال سيما التصديق            -٢٨

 املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية وإنشاء ديوان املظـامل اخلـاص            ١٩٥٤اتفاقية عام   
والحظت أوجه القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز . اببباألطفال والش

بت أوجه القلق اليت أعر    من النساء و   املضرورةضد املرأة إزاء التمييز الفعلي ضد بعض الفئات         
عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري إزاء عدم توفري احلمايـة للمـواطنني مـن          

  .وقدمت غواتيماال توصية.  يعانون من قلة احلماية من التمييزن الذي"ثالثة بلدان"
ونّوهت هنغاريا بالتصديق على التعديالت على النظام األساسي وبإنـشاء ديـوان              -٢٩

 بارتياح اختاذ العديد من التدابري ملكافحة       والحظت أيضاً . طفال والشباب املظامل اخلاص باأل  
 مـن   وطلبت هنغاريا مزيـداً   . العنصرية، مبا يف ذلك إنشاء مكتب مكافحة التطرف اليميين        

ألن مبدأ املساواة أمـام     وأعربت عن القلق    . املعلومات عن عمل املؤسستني املذكورتني آنفاً     
الدستور ال ينطبق سوى على املواطنني، أما األجانـب فيتلقـون           القانون املنصوص عليه يف     

  .وقدمت هنغاريا توصيات.  املعاهدات الدوليةوفق ملا نصت عليهاحلماية 
ورحبت إندونيسيا بإنشاء العديد من املؤسسات لتعزيز حقوق اإلنسان وشـّجعت             -٣٠

.  ملبادئ بـاريس وفقاً على زيادة جهودها إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         ليختنشتاين
أو التوصيات وااللتزامات الطوعيـة     /اآلراء بشأن االستنتاجات و    إىل   استناداً ،وأحاطت علماً 

 أن  ،)A/HRC/10/77/Add.1(والردود املقدمة من الدولة يف إطار االستعراض األول اخلاص هبا           
 حقوق مجيع العمـال     االتفاقية الدولية حلماية   كانت يف طريقها إىل االنضمام إىل        ليختنشتاين

الذي تعاين منه بعض الفئات     وأعربت عن القلق إزاء التمييز الفعلي       . املهاجرين وأفراد أسرهم  
وقـدمت  .  من النساء، وكذلك إزاء عدم وجود قانون حيظر التمييـز العنـصري            املضرورة

  .إندونيسيا توصيات
ى باألولويـة يف    أن مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حتظ      والحظت قريغيزستان     -٣١

 الداخلية واخلارجية، كما الحظت التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة    ليختنشتاينسياسة  
ونوهت بالتدابري الرامية إىل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسـسايت         . يف جولة االستعراض األول   

  .وقدمت قريغيزستان توصيات. لتوفري احلماية من التمييز والعنصرية
ورحبت بسحب  . ّوهت ليبيا بالتقدم الكبري احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ون  -٣٢

 للتـصدي   تبذل باجلهود اليت    ورحبت أيضاً .  حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل     ليختنشتاين
  .وقدمت ليبيا توصيات. للعنف ضد املرأة وللنهوض باملساواة بني اجلنسني
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 لتنفيذ التوصيات املقدمة يف إطـار       ليختنشتاينختذهتا  ورحبت ماليزيا بالتدابري اليت ا      -٣٣
ونّوهت بالتقدم احملرز يف جماالت املساواة بني اجلنسني وحقوق األطفال          . االستعراض األول 

على أنه ال تزال هناك حتـديات       . العنصرية والوقاية منها  واملسنني واملعوقني وتدابري مكافحة     
وبالرغم من اختاذ تدابري إلدمـاج      .  األجانب اهيةكرقائمة فيما يتعلق بالعنصرية والتعصب و     

األشخاص املنتمني إىل فئات إثنية ودينية خمتلفة، تالحظ ماليزيـا أن املـسلمني ال يزالـون                
  .وقدمت ماليزيا توصيات.  من العراقيل ملمارسة دينهميواجهون عدداً

 األول وأقـرت     منذ االستعراض  ليختنشتاينونّوهت املكسيك بالتقدم الذي أحرزته        -٣٤
 عـن تعزيـز     ، فضالً حة العنصرية والتعصب  على وجه اخلصوص باالهتمام الذي يوىل ملكاف      
 على االهتمـام الـذي توليـه        وأثنت أيضاً . اجلهود حلماية وتعزيز حقوق النساء واألطفال     

  .وقدمت املكسيك توصيات.  حلماية الالجئني واملشردينليختنشتاين
 للتوقيع على طائفة من صكوك حقوق اإلنسان، مبا يف          والحظ املغرب االستعدادات    -٣٥

ذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري           
ذي توليه سلطات البلد الندماج ورحب باالهتمام ال. التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ىل إدماج األجانب يف بيئـة داعمـة تتـسم          األجانب واملهاجرين وباالستراتيجيات الرامية إ    
ونّوه بالتدابري العديدة املتخذة ملكافحة العنصرية من خالل إنـشاء          . بالتنوع والتعدد اللغوي  

وقـدم  . وحدة متخصصة ملكافحة التطرف اليميين وإطالق محالت التوعية، وما إىل ذلـك           
  .املغرب توصية

 ممتازة ولكن ال تزال هناك      تنشتاينليخوذكرت هولندا أن حالة حقوق اإلنسان يف          -٣٦
بدمج مكتب تكـافؤ الفـرص يف    وأحاطت علماً. حتديات ومنها ما يتعلق بالتمييز اجلنساين   

املكتب اجلديد للشؤون االجتماعية واجملتمع وأعربت عن أملها يف أن تويل املؤسسة اجلديدة             
ساء يشغلن يف جمال العمـل      وقالت إن الن  . األولوية ملكافحة التمييز وللمساواة بني اجلنسني     

وطلبت هولندا معلومات عن مـدى      . مناصب مسؤولياهتا أقل من تلك اليت يشغلها الرجال       
  .وقدمت هولندا توصيات. نزاهة اجلهاز القضائي

ملواجهة التحديات يف جمال حقـوق      وأشادت نيكاراغوا بالتشاور مع اجملتمع املدين         -٣٧
لصكوك الدولية اجلديدة يف جمال حقوق اإلنـسان         بالتصديق على ا   ورحبت أيضاً . اإلنسان

وإدماجها يف اإلطار املعياري الداخلي، وتنفيذ سياسات عامة ترمي إىل معاجلة التوصـيات             
دة مؤشر  سلطت نيكاراغوا الضوء على اجلهود املبذولة لزيا      و. املقدمة أثناء االستعراض األول   

  . وقدمت نيكاراغوا توصية.  األجانبوحلماية األطفال، وإلدماجمتتع املرأة باملساواة، 
 للتصديق علـى معاهـدات   ليختنشتاينالحظت النرويج االستعدادات اليت أجرهتا  و  -٣٨

الذي قطعته منذ جولة    هامة يف جمال حقوق اإلنسان، وجتديد التزامها بتعزيز حقوق األقليات           
 يف  ٠,٧ة  والحظت مع التشجيع سعي البلد لبلوغ هدف ختصيص نـسب         . االستعراض األول 

وطلبت النرويج معرفة الكيفيـة     . املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية       
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 مسألة التمثيل الناقص للنـساء يف اهليئـات املنتخبـة واملعّينـة،        ليختنشتايناليت عاجلت هبا    
ات املزمع إجراؤها   وباألخص الكيفية اليت ستؤمن هبا زيادة املقاعد الربملانية للنساء يف االنتخاب          

والحظت أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري وجملـس          . ٢٠١٢فرباير  /يف شباط 
التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية وضمان حقوق تحسني ل أوروبا قد أشارا إىل أن مثة جماالً      

  .وقدمت النرويج توصيات. األقليات
 إىل تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء االستعراض       ورحبت دولة فلسطني باجلهود الرامية      -٣٩

.  الختاذها العديد من التدابري لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني          ليختنشتاينوأثنت على   . األول
والحظت التقدم اإلجيايب احملرز يف جمال مكافحة التمييز ضد األشخاص من غـري مـواطين               

 علـى ضـمان محايـة    ليختنشتاينت  وشجعاملنطقة االقتصادية األوروبية سويسرا أو بلدان    
األجانب من التمييز العنصري، ال سيما يف جمال اإلقامة وحرية التنقـل والعمـل والـصحة       

  .وقدمت دولة فلسطني توصيات. والسكن
 منذ االستعراض األول، مثل التصديق      ليختنشتاينونّوهت بريو بالتقدم الذي أحرزته        -٤٠

 املتعلقـة   ١٩٥٤ت انعدام اجلنسية واتفاقية عام       بشأن تقليص حاال   ١٩٦١على اتفاقية عام    
املتعلقة حبماية الطفل والتعـاون يف جمـال        بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية الهاي       

. على الصعيد الدويل، وكذلك إنشاء ديوان املظـامل اخلـاص باألطفـال والـشباب              التبين
  .بريو توصيات وقدمت

.  يف جمال احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية        اينليختنشتونّوهت الفلبني بإجنازات      -٤١
جماالت املساواة بني اجلنسني وحقـوق  يف والحظت بارتياح اإلصالحات األخرية اليت أدخلت      

 والحظت أيضاً . األطفال والفئات املستضعفة، مبن فيهم املسنون واملعوقون واملقيمون األجانب        
  .وقدمت الفلبني توصيات. ار باألشخاصاجلهود املبذولة ملكافحة التمييز العنصري واالجت

لدوفا أنه بالرغم من التقدم احملرز ال يزال إعمـال املـساواة            ووالحظت مجهورية م    -٤٢
، وذكرت أن اجلهود الرامية إىل تعزيز مكتب تكافؤ         الفعلية بني الرجال والنساء يشكل حتدياً     

حة التمييز وإحقاق املساواة    الفرص ينبغي أن تكفل إعطاء األولية إلعمال حقوق املرأة ومكاف         
وقالت إن من شأن تزويد ديوان املظامل اخلاص باألطفال والـشباب بـاملوارد             . بني اجلنسني 

وأقـرت بـالتزام    . املناسبة أن يساهم يف محاية حقوق األطفال وحتقيق املساواة بني اجلنسني          
  .وقدمت توصيات.  مبكافحة االجتار بالبشرليختنشتاين

اختاذ ما يلزم إزاء التوصيات اليت تلقتها يف         ب ليختنشتاينيا على التزام    وأثنت سلوفاك   -٤٣
الربوتوكول االختياري التفاقيـة     على   ليختنشتاينونّوهت بتوقيع   . جولة االستعراض األول  

 وبتعيني أمني املظـامل األول املعـين باألطفـال          حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات     
 مسامهات مالية وعملية منتظمة للمفوضـية الـسامية         تنشتاينليخونّوهت بتقدمي    .والشباب

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. حلقوق اإلنسان
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 االتفاقات الدوليـة يف     بسريان على الئحتها اخلاصة     ليختنشتاينبوأشادت سلوفينيا     -٤٤
 بشأن انعدام اجلنسية، وعلـى      ١٩٥٤ وعام   ١٩٦١، وعلى تصديقها على اتفاقييت عام       البلد

على التعديلني على نظام روما األساسي، وعلى مـسامهتها للمـساعدة اإلمنائيـة             تصديقها  
 عازمة على التصديق على امليثاق      ليختنشتاينوتساءلت إن كانت    . وملفوضية حقوق اإلنسان  

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. االجتماعي األورويب
ما يتعلق بقرارهـا     ملا بذلته من جهود، وال سيما في       ليختنشتاينوأثنت إسبانيا على      -٤٥

وطلبـت  .  ملبادئ باريس  األخري القاضي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        
 تقدمي معلومات إضافية عن األسلوب املقرر انتهاجه إلنـشاء هـذه            ليختنشتاينإسبانيا من   
  .وقدمت إسبانيا توصيات. املؤسسة

 ملـسائل منـها حقـوق        كبرياً  تويل اهتماماً  ليختنشتاينوالحظت سري النكا أن       -٤٦
 جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل      ،ومن ذلك . األطفال واملساواة بني اجلنسني واندماج األجانب     

 وإنشاء اجمللس االستـشاري     ٢٠٠٩إنشاء ديوان املظامل اخلاص باألطفال والشباب يف عام         
شخاص بـالرغم   ونّوهت باجلهود املبذولة للوقاية من االجتار باأل      . ألطفال والشباب اخلاص با 

  .وقدمت سري النكا توصيات.  هذه املشكلة على أراضيهاليختنشتاينمن عدم مواجهة 
  إلعالء شـأن سـيادة القـانون       ليختنشتاينورحبت سويسرا باجلهود اليت بذلتها        -٤٧

وأعربت عن تقديرها لتنفيذ التوصيتني اللتني تقـدمت  . ومبسامهتها يف احملكمة اجلنائية الدولية    
اء جولة االستعراض األول بشأن اعتماد تشريع إلقرار القران املدين بني املثليني وبشأن             هبما أثن 

 العتزامهـا   ليختنشتاينوأثنت سويسرا على    . األخذ باملقاضاة التلقائية يف حالة العنف املرتيل      
  . وقدمت سويسرا توصية.النظر يف اإلطار القانوين خبصوص اإلجهاض الطوعي

 . مجيع الوفود اليت تناولت الكلمة علـى مـسامهاهتا القيمـة           ليختنشتاينوشكرت    -٤٨
يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وكذلك اإلصالح اإلداري، الذي أشارت            ففيما

، إليه اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف إحدى املسائل املقدمـة سـلفاً             
  .القائمة املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسانقدمت الوزيرة حملة سريعة عن املؤسسات 

لفت جلنة اإلصالحيات برصد معاملة املدانني واملسجونني على ذمة التحقيق،          فقد كُ   -٤٩
 ملا جاء يف الربوتوكـول االختيـاري   وتقوم يف الوقت نفسه مقام اآللية الوقائية الوطنية طبقاً    

مكتب املـساواة   إىل ص أيضاًوجهت االهتمام على وجه اخلصو  و. التفاقية مناهضة التعذيب  
يف لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي يتمتع بوالية واسعة مبا يف ذلك منع التمييـز والتـهميش                

ويـضطلع  . وتسهيل اندماجهم إىل أقصى حد ممكـن  اإلعاقة  يألشخاص ذو احلياة اليومية ل  
بـني   بدور خاص وبنشاط حثيث يف جماالت املساواة         املكتب احلكومي لتكافؤ الفرص أيضاً    

 واملكتب يتبـع اإلدارة احلكوميـة       .اجلنسني واإلعاقة واإلجحاف االجتماعي وامليل اجلنسي     
أما فيما يتعلق باملسألة    . ولكنه يعمل دون تلقي توجيهات من اإلدارة يف بعض جماالت نشاطه          

  .اليت أثارهتا أملانيا، فاإلصالح مل يؤثر يف استقاللية املكتب وأنشطته
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 املؤسسي يف الـسنوات األربـع األخـرية هـو           على املستوى وأهم جتديد حصل      -٥٠
وأنشئت هيئة مماثلـة يف     . ٢٠٠٩/٢٠١٠ديوان املظامل اخلاص باألطفال والشباب يف        إنشاء
  .، هي جملس كبري املستشارين، لتمثيل مصاحل املسنني٢٠٠٧عام 
سـسية  ويف سياق اإلصالح اإلداري الشامل، أعادت احلكومة النظر يف البنيـة املؤ             -٥١

ماية حقوق اإلنسان وتعزيزها واعتمدت مشروع قانون إلنشاء مؤسسة مـستقلة           حب املتصلة
بشأن اإلضافة اليت ميكن أن حتـدثها   لكن أثريت مسائل    .  ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان وفقاً  

وعندئذ قـررت احلكومـة      .مثل هذه املؤسسة وبشأن الترسيمة املقترحة للمؤسسة اجلديدة       
  .ء من اإلصالح حىت يتسىن هلا إجراء حبث شامل جلميع املسائل اليت أثريتتأجيل هذا اجلز

واملسائل الفرعية ذات الصلة    وفيما يتعلق مبسألة املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة           -٥٢
مثل املشاركة السياسية للمرأة والعنف ضد املرأة والفجوة يف األجور بني اجلنسني والقوالب             

 مكتب تكافؤ الفرص، ضمن اإلدارة الوطنية، مسألة املساواة بني يعاجلك، النمطية، وما إىل ذل
  .اجلنسني وغريها من املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان ومنع التمييز

وتكتسي مسألة املساواة بني النساء والرجال يف مكان العمل أمهية كربى بالنـسبة               -٥٣
حنو زيادة واضحة يف العمالة من النساء       فقد كان االجتاه العام خالل العقد املاضي        . للحكومة

واتسم هذا االجتاه تبعا لذلك بأوجه تشابه مماثلة ملا كان عليه النسق بالنسبة للعمالـة مـن                 
. وقد ركزت احلكومة يف عملها على تعزيز التوفيق بني املهـام األسـرية والعمـل       . الرجال

  .مستقبالًوسوف تشهد مرافق الرعاية اليومية لألطفال زيادة 
وخبصوص املسألة اليت أثارهتا آيسلندا بشأن توسيع اإلجازة األبوية مدفوعة األجـر              -٥٤

إجازة أمومة مدفوعـة      أسبوعاً ٢٠لآلباء، أجابت الوزيرة بالقول إن األمهات حيصلن على         
وباإلضافة ).  يف املائة من دخلهن العادي     ٨٠يتقاضني خالل هذه الفترة     (األجر بعد الوالدة    

 أعوام احلصول على أربعة أشهر      ٣ دون   ق لألمهات واآلباء الذين يعولون أطفاالً     إىل ذلك، حي  
وقد رفعت هذه اإلجازة غري مدفوعة األجر من ثالثة إىل أربعـة            . إجازة غري مدفوعة األجر   

  . فقطأشهر مؤخراً
وعن استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة يف مجيع اجملاالت اليت تشهد نقص متثيل النساء،               -٥٥

عّينة وعمليات اختاذ القـرار، فقـد قـررت احلكومـة يف            ال سيما يف اهليئات السياسية امل     
 أن يكون متثيل النساء والرجال بالتساوي يف مجيع اهليئـات الـسياسية املعّينـة               ١٩٩٧ عام

كاللجان احلكومية والفرق العاملة، إخل، وأن يكون ثلث أعضاء أيٍّ من هذه اهليئات علـى               
  .األقل من النساء

وفيما يتعلق مبسألة حقوق املرأة اليت أثارهتا هولندا ودول أخـرى، أوضـح كـبري                 -٥٦
مستشاري مكتب تكافؤ الفرص أن جمموعة من التدابري نفذت على مدى السنوات القليلـة              

 اإلرشاد الوظيفي والتوجيه املهين للفتيات والشابات وللصبيان والشباب من          يف سبيل املاضية  
وتوسيع  والشابات على أمهية األساس التدرييب والتطوير املهين السليمني،          أجل إطالع الفتيات  
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نطاق اختياراهتن الوظيفية، وتشجيع الفتيات والفتيان على عدم التسليم بـاألدوار التقليديـة      
  .للذكور واإلناث، وإذكاء وعي اآلباء واملعلمني مبسألة تكافؤ الفرص يف االختيارات الوظيفية

 بالفجوة يف األجور بني الرجال والنساء، أوضح كبري املستـشارين أن            وفيما يتعلق   -٥٧
فالراتـب  . ٢٠٠٩ يف املائة منذ عـام       ١٧,٨ يف املائة إىل     ١٩,٥هذه الفجوة تقلصت من     

ومنـذ  . ٢٠١٠ يف املائة عن راتب الرجل يف عام         ١٧,٨الشهري اإلمجايل للمرأة يقل بنسبة      
 وتعد مسألة األجور جماالً. راجعت أجور الرجالارتفعت أجور النساء يف حني ت، ٢٠٠٨عام 

، مبا يف ذلك إجراء دراسة عـن        ٢٠١٢ بشكل خاص اختذت فيه عدة تدابري يف عام          اًحساس
وكانت أهم االستنتاجات الـيت  . عدم املساواة يف األجور على مستوى اإلدارة العامة الوطنية 

اصة بـاألجور يف اإلدارة العامـة       أن حتليل البيانات اخل   ) أ: (خلصت إليها هذه الدراسة هي    
أنه يتبني أن املساواة يف اإلدارة    ) ب(الوطنية مل يقدم إشارة مباشرة على وجود متييز جنساين؛          

  .العامة الوطنية تكاد تتحقق بالنسبة للموظفني الشباب
 على حبث  املختصةليختنشتاين سلطات تعكفوفيما خيص وضع السكان األجانب،   -٥٨

 يف  ليختنـشتاين نة القضاء على التمييز العنصري اليت نظـرت يف تقريـر            مجيع توصيات جل  
  سلمياً واحلال أن تعايش السكان احملليني واألجانب طاملا كان تعايشاً        . ٢٠١٢أغسطس  /آب

 التعلـيم   نو الدول الثالثة بفـرص الوصـول إىل       فمن حيث املبدأ، يتمتع مواط    . إىل حد كبري  
ملساواة مع مواطين البلد، ويتمتعون حبقـوق العمـل         واخلدمات الصحية والسكن على قدم ا     

وهنـاك العديـد مـن    . وال فرق بني القوانني اخلاصة يف هذا الـصدد       . بإمكانية التجنيس و
األشخاص من رعايا جنسيات أخرى يتقلدون مناصب عالية ومتوسطة يف القطاع اخلـاص             

  .ويف اإلدارة العامة أيضاً
ت كذلك توضيحات عن إجـراءات انـدماج        وقدم مدير مكتب اهلجرة واجلوازا      -٥٩

 من خالل فتح جمال اهلجرة للعمال ليختنشتاينلوقد كفلت اهلجرة الرخاء . األجانب واللجوء
 التفاقيـة  املؤهلني وتعزيز اندماج هؤالء املهاجرين ومنح احلماية لألشخاص املضطهدين وفقاً      

صة إقامة لرعايا أجانـب   رخ٦٢٣، منحت  ٢٠١٢ويف عام   . جنيف املتعلقة مبركز الالجئني   
 ١٨ اللجوء وحصل     شخصاً ٧٤وطلب  . واإلقامة دون العمل وللم مشل األسر      العمل،   لغرض
  شخصا١٧ً من ملتمسي اللجوء و شخصاً ٢٠ حنو   ويوجد حالياً .  على مركز الالجئ   شخصاً

د  لضحايا اجلرائم والـشهو    وميكن أن متنح رخصة اإلقامة أيضاً     . ممن مسح هلم بالدخول مؤقتاً    
  .عليها يف سياق دعوى جنائية أو بسبب خطورة حالة املعاناة الشخصية

 اتفاقية ثنائية بشأن    ليختنشتاينويشار إىل مجيع األجانب املنتمني إىل دولة مل تربم معها             -٦٠
ويدخل يف هذه الفئـة مواطنـو أكثـر         . "مواطين الدول الثالثة  "دخول وإقامة األجانب باسم     

،  من جممـوع األجانـب      يف املائة  ٢٠وميثل مواطنو الدول الثالثة     . لفاً خمت  بلداً ٧٠ إىل   ٦٠ من
  .ليختنشتاين يف املائة من جمموع سكان ٧ يف اجملموع، وهو ما ميثل  شخصا٢ً ٥٢٧ أي
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 يف املائة من سـكان      ٤وأما فيما يتعلق باملسلمني بوصفهم جمموعة دينية، فيمثلون           -٦١
وبغية حتسني وضـعهم،    .  ينتظمون يف جمموعتني   وهؤالء أتراك بشكل أساسي،   . ليختنشتاين

اليت تتعلق يف املقام األول بالتعليم الديين وإجياد املقـابر    أنشئ فريق عامل للنظر يف انشغاالهتم       
والتعليم الديين للمسلمني يف املرحلة االبتدائية متاح بالفعل ويقـدَّم باللغـة            . وأماكن العبادة 

 مقربة مركزية حيث ميكن للمسلمني دفن موتـاهم وفقـاً         وجتري مناقشات إلجياد    . األملانية
وفيما يتعلق بأماكن العبادة فلهاتني اجملموعتني من املسلمني أماكن عبادهتم، وإن           . لشعائرهم

  .مل تكن هذه األماكن مساجداً
، يف سـياق متابعـة      ، ذكرت الوزيرة أن السلطات تنظر أيضاً      وخبصوص العنصرية   -٦٢

 ٢٠١٢املالحظات اخلتامية اليت توصلت إليها جلنة القضاء على التمييز العنـصري يف عـام               
)CERD/C/LIE/CO/4-6(يف إقرار حظر صريح للمنظمات اليت تروج للتمييز العنصري ،.  

 ليختنشتاين من الدستور املساواة جلميع مواطين       ٣١ من املادة    ١لقد كفلت الفقرة      -٦٣
 من الدستور على أن حقوق األجانـب هـي          ٣١ من املادة    ٣وتنص الفقرة   . القانونأمام  
حددته املعاهدات الدولية، مبا يف ذلك أحكامها اخلاصة مبنع التمييز، وما يتحدد باملعاملـة               ما

. وجد أحكام صرحية يف منظومة القوانني الوطنية حتظر التمييز ضد األجانـب           وال ت . املتبادلة
 عضو يف عدد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان مثـل االتفاقيـة              اينليختنشتعلى أن   

 للسوابق القانونية للمحكمة الدستورية، فإن هذه االتفاقية        ووفقاً. األوروبية حلقوق اإلنسان  
ومثة سابقة قانونية حمددة حيث أكـدت       . تأيت يف نفس املرتبة مع الدستور من حيث اجلوهر        

  .ع املساواة أمام القانون لألجانبيوسقضت بشكل قطعي بتأي واحملكمة الدستورية هذا الر
وخبصوص التطرف اليميين، أفاد رئيس إدارة التحقيقات اجلنائية التابعـة للـشرطة              -٦٤

 رئيس اللجنة احلكومية للحماية من العنف ورئيس املائدة املستديرة بشأن           الوطنية، وهو أيضاً  
ة اليت بذلتها احلكومة طيلة األعوام القليلة املاضية قـد          منع االجتار بالبشر، أن اجلهود الوقائي     

 يةهاأسهمت يف إسقاط احملرمات االجتماعية بشأن التطرف اليميين الذي يغذي العنصرية وكر   
جتري مناقشة مسائل التطرف اليميين وكراهية األجانـب أكثـر          ونتيجة لذلك،   . األجانب

وقد حدث  .  نقاش نقدي بشأن هذه املسائل      وجيري حالياً  ،فأكثر يف وسائل اإلعالم الوطنية    
 اليت تبنتها الـسلطات املعنيـة بالتحقيقـات         "عدم التساهل "هذا التطور بفضل استراتيجية     

  .واملالحقات اجلنائية
وبناًء على استنتاجات . يديولوجية اليمينيةاإل إىل    منتمياً  شخصاً ٣٥بيد أن هناك حنو       -٦٥

ت احلكومة خطة عمل ملكافحة التطـرف اليمـيين         وتوصيات دراسة اجتماعية، فقد اعتمد    
منها إطالق محلة توعية يف أوساط اجملتمع املدين واختـاذ تـدابري             ،تشمل سلسلة من التدابري   

وقائية مثل عقد لقاءات عامة تستهدف جمموعات شىت كضباط الشرطة والقضاة والعمـال             
  .لدعم من مكتب محاية الضحاياويتمتع ضحايا التطرف اليميين باحلق يف تلقي ا. الشباب، إخل
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 إلدراجها مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ضمن        ليختنشتاينوأثنت تايلند على      -٦٦
ورحبت بإطارها القـانوين واملؤسـسايت      . األولويات الرئيسية لسياستها الداخلية واخلارجية    

على الربوتوكول  االستباقي لتعزيز حقوق األطفال وباخلطوات اليت اختذهتا يف سبيل التصديق           
 يف البغاء ويف املواد      األطفال واستغاللاالختياري التفاقية حقوق الطفل اخلاص ببيع األطفال        

 ونّوهت بـاجلهود  . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري     اإلباحية
. اعدهتماملبذولة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري ولدعم ضحايا االجتار بالبـشر ومـس           

  .وقدمت تايلند توصيات
 بالتصديق على االتفاقيات الدولية وبإنشاء خمتلف اللجـان ملعاجلـة           ورحبت توغو   -٦٧

 علـى إنـشاء     ليختنشتاينوشجعت توغو   . مسائل املساواة بني اجلنسني والعنف واالندماج     
ـ     ونّوهت  .  ملبادئ باريس   وفقاً مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    سني باجلهود الراميـة إىل حت

. وشجعتها على سن قانون شامل بشأن التمييـز       . اندماج املهاجرين ومنع العنصرية والتمييز    
  .وقدمت توغو توصية. ورحبت بالتدابري الرامية إىل محاية األطفال والنساء واملسنني واملعوقني

 عتزام ليختنشتاين ونّوهت تونس بإنشاء ديوان املظامل اخلاص باألطفال والشباب وبا          -٦٨
 بـاخلطوات الـيت     ونّوهت أيضاً .  ملبادئ باريس  شاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً     إن

 مع التوصيات املنبثقة عن جولة االسـتعراض األول وتلـك           اختذت ملكافحة العنصرية متاشياً   
 ببلـوغ اهلـدف     ليختنشتاينورحبت بالتزام   . املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري      

 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة يف            ٠,٧املتمثل يف ختصيص    
  .وقدمت تونس توصيات. أقرب وقت ممكن

 األجانـب   يـة ها يف جهودها ملكافحة التعـصب وكر      ليختنشتاينوشجعت تركيا     -٦٩
 يةهاولكنها أشارت إىل حاالت كر    . رف اليميين اعتماد خطة التدابري ملكافحة التط    ورحبت ب 

الشواغل بشأن عدم مالءمة اإلطـار     وإىل  انب والتعصب ضد اجملموعات اإلثنية والدينية       األج
 علـى   ينبغي أن حيصلوا سـلفاً     "بلدان الثالثة ال"فاألجانب من   . القانوين ملنع التمييز العنصري   

  .وقدمت تركيا توصية. معلومات عن اتفاقية االندماج وعلى احلماية من التمييز
تعزيز اإلطـار القـانوين واملؤسـسايت       املتحدة باخلطوات الرامية إىل     ونّوهت اململكة     -٧٠

 علـى   وشجعتها أيضاً . ملكافحة العنصرية والتمييز وشجعتها على سن تشريع ملكافحة التمييز        
وطلبت معلومات عن التدابري األخرى اليت اختذهتا حلظـر         . مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني    

ادعاءات التعرض  ف اهليئات املستقلة بالتحقيق يف      واقترحت تكلي . نيةالتعذيب واملعاملة الالإنسا  
  .وقدمت توصيات. لالستعمال املفرط للقوة وللمعاملة العنيفة أثناء القبض على األشخاص

 بسيادة القانون والدميقراطية    ليختنشتاينونّوهت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام        -٧١
 اة، وبتقدمي برامج تعليمية عن حمرقة اليهـود وإحيـاء مناسـباهت           وحرية التعبري واحلرية الديني   

التذكارية، ومعاملة ملتمسي اللجوء القادمني من أفريقيا معاملة إنسانية وتوسيع الفترة الزمنية            
 للنساء يف   وأقرت بنسبة التمثيل العالية   . املمنوحة مللتمس اللجوء لطلب جلسة لالستماع إليه      
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والحظـت  . حظت استمرار الفجوة يف األجور بني النساء والرجال       عامل السياسة، لكنها ال   
  .وقدمت توصيات.  قلة متثيل جمموعات األقليات يف احلكومة والربملانأيضاً
، مبا يف ذلـك يف      ليختنشتاينوسلطت أوروغواي الضوء على التقدم الذي أحرزته          -٧٢

ونّوهت بالتصديق على   . مر بشأهنا توصيات ومل تقبلها يف أول األ       ليختنشتاينجماالت تلقت   
 لكوهنا أول دولة تـصدق      ليختنشتاين وأثنت على    ،شىت املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 بإنشاء ديوان   ونّوهت أيضاً . على التعديالت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان        
 بالتـسجيل   املظامل اخلاص باألطفال والشباب، وببدء سريان مفعول القانون اجلديد اخلاص         

  .وقدمت أوروغواي توصيات.  من أجل التنميةليختنشتاينالرمسي القتران املثليني، وبتعاون 
 لتنفيذ التوصيات املنبثقة    ليختنشتاينوأعربت فييت نام عن تقديرها للجهود اليت بذلتها           -٧٣

 ونّوهت بالتحسينات اليت طرأت على التشريعات واملؤسـسات         ،عن جولة االستعراض األول   
ونّوهت بالسياسة القوية املعتمدة ملكافحة التمييز العنـصري        . الوطنية وهياكل حقوق اإلنسان   

احلفاظ علـى   يف   ليختنشتاين سر جناح  عن   معرفة املزيد وطلبت  . والعنصرية والتطرف اليميين  
  .وقدمت توصيات. نظام شامل للضمان االجتماعي رغم الصعوبات االقتصادية الراهنة

ئر بالعدد الكبري من التدابري املتخذة لتحسني التفـاهم بـني األديـان         ورحبت اجلزا   -٧٤
عن أملها  وأعربت  .  األجانب يةهاوالثقافات، وكذلك باجلهود اجلارية ملكافحة العنصرية وكر      

 العالقات احلالية بني الدولة والطوائف الدينية إىل توفري مزيد من احلماية حلقوق             ؤدييف أن ت  
وينبغي أن حيظر القانون التمييز العنصري واملنظمات       .  األقليات منها  مجيع الطوائف، ال سيما   

 علـى    أيضاً ليختنشتاينوشّجعت اجلزائر   .  صرحياً اليت حترض على الكراهية العنصرية حظراً     
وقدمت . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        التصديق على   
  .اجلزائر توصيات

 أذربيجان بالتصديق على االتفاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنـسية وبالتـدابري      ورحبت  -٧٥
التشريعية املعتمدة ملكافحة العنف ضد األطفال والنساء، وللنهوض باملساواة بـني اجلنـسني    

وشددت على أمهية املبادرات الرامية إىل إذكاء الوعي العـام يف جمـال             . ومكافحة العنصرية 
ساءلت إن كانت احلكومة تفكر يف سن تشريع حلظر التمييز العنصري           وتمكافحة العنصرية   

 بنظام  هامتع لت ليختنشتاينوأثنت أذربيجان على     .واملنظمات احملرضة على الكراهية العنصرية    
  .وقدمت توصيات. تعليمي ممتاز وفرص تعليمية

. بابوالحظت بيالروس مع االرتياح إنشاء ديوان املظامل اخلاص باألطفال والـش            -٧٦
والحظت عدم إجراء أي زيارة قطرية حىت اآلن بالرغم من الدعوة املفتوحـة املوجهـة إىل                

وأعربت بيالروس عن القلق إزاء املعلومـات  . أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   
اليت تتحدث عن عدم وجود تشريع حيظر التمييز العنصري، وعن استعمال الـشرطة القـوة               

ء القبض على األفراد وانعدام الشفافية أثناء االستجوابات، وعن عدم كفايـة   املفرطة عند إلقا  
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وقـدمت  . اجلهود للتصدي للتمييز ضد النساء واالجتار بالنساء وعدم املساواة بني اجلنسني          
  .بيالروس توصيات

 واملؤسسايت ملواجهـة    ونّوهت الربازيل باخلطوات الرامية إىل تعزيز اإلطار القانوين         -٧٧
لكنها أعربت عـن القلـق إزاء مـسألة         . ز والعنصرية ولضمان حرية تنقل األشخاص     التميي

دون مربر سوى الدخول غري القانوين إىل احتجاز ملتمسي اللجوء إزاء املساواة بني اجلنسني و  
وطلبت معرفة ما إذا كانت السلطات .  عن عدم حصوهلم على املساعدة القانونية      البلد، فضالً 

 امليـل اجلنـسي     ي ومزدوج نياملثليات واملثلي  اإلجراءات لتعزيز حقوق     تنوي اختاذ مزيد من   
  .وقدمت الربازيل توصيات.  اهلوية اجلنسانيةيومغاير
 ملا بذلته من جهود لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن جولة        ليختنشتاينوأثنت بلغاريا على      -٧٨

 ورحبت علـى وجـه      .االستعراض األول ولتوفري مستوى عالٍ من احلماية حلقوق اإلنسان        
  . وقدمت بلغاريا توصية.اخلصوص بإنشاء ديوان املظامل اخلاص باألطفال والشباب

حلماية حقوق جمموعـات     ليختنشتاينورحبت ليسوتو باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا         -٧٩
 ليختنـشتاين وأثنت على   . بعينها من الناس مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال        

ري الذي أحرزته يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني، وكان ذلك بفضل سلـسلة  للتقدم الكب 
  .وقدمت ليسوتو توصيات. إجراءات ليس أقلها سن قانون املساواة بني اجلنسني

 ففيما يتعلق .  التطورات املتصلة بالتصديق على شىت املعاهدات      ليختنشتاينوشرح وفد     -٨٠
 بـني اإلدارات   مشتركاً عامالً  عّينت احلكومة فريقاً   باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  ارتباطـاً  وكان هذا التصديق مرتبطاً   . لتقييم احلاجة إىل اإلعداد للتصديق على هذه االتفاقية       
ومبجرد االنتهاء من اإلصالح اإلداري، كان من املقرر إعطاء         .  مبسألة اإلصالح اإلداري   وثيقاً

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع  أما عن .  هذه االتفاقيةصديق علىأولوية قصوى للمضي يف الت   
، فكانت نية   ٢٠٠٧ يف عام    ليختنشتايناألشخاص من االختفاء القسري، اليت وقعت عليها        

  . تكييف القانون اجلنائي مث تقدميه إىل الربملان للموافقة عليهاحلكومة هي أوالً
صديق عليهـا مـشروط بعـضوية       التإن  وخبصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ف       -٨١

وتـويل  .  ال تنوي االنضمام إىل هذه املنظمة يف املستقبل القريـب          ليختنشتايناملنظمة؛ إال أن    
 أمهية كربى للحقوق االجتماعية واالقتصادية، وهي تعمل على نقل مجيع قـوانني             ليختنشتاين

د األورويب، إىل قانوهنا احمللي،     االحتاد األورويب ذات الصلة، مبا فيها قوانني العمل الصارمة لالحتا         
  .تتجاوز نطاق نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية بأن العديد من معايري العمل هذه علماً
اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املـرأة           أن   ليختنشتاينوتعترب    -٨٢

وبسبب النطـاق   . اجلنس يف جمال مكافحة العنف على أساس نوع   مميزاً والعنف املرتيل معلماً  
الواسع هلذه االتفاقية، سيحتاج األمر إىل بعض الوقت لتحليل مدى احلاجة إىل تعديل التشريع  

  . وطنية جديدةإجياد عملياتالوطين أو 
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وفيما خيص امليثاق االجتماعي األورويب، فإن التصديق عليه يستلزم إدخال تعديالت             -٨٣
 لوجود معاهدات دولية أخرى هامة تنتظر التصديق عليها،  ونظراً.كبرية على القوانني الوطنية   

  .ال يوجد يف الوقت احلاضر برنامج زمين حمدد بوضوح للتصديق على هذا امليثاق
 النظر يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          لقد أثار ويف األخري،     -٨٤

أوجـه قلـق كـبرية       إىل هذه االتفاقية،     داًوأفراد أسرهم، وكذلك يف املمارسة احلالية استنا      
 على ليختنشتاينوهذا هو سبب عدم تصديق . يتعلق بتطبيق االتفاقية من الناحية القانونية فيما

، منذ االستعراض األخري،    ليختنشتاينأما فيما يتعلق بالتحفظات، فقد سحبت       . هذه االتفاقية 
 يف  ليختنشتاين ومن املقرر أن تسحب      .عدة حتفظات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      

  . األسرلاملستقبل القريب حتفظني اثنني يتعلقان بلم مش
وخبصوص مواءمة التشريع الوطين مع مجيع االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي،             -٨٥

 على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان وكذلك على التعديل علـى           ليختنشتاينفقد صّدقت   
وستدرج تعديالت كمباال كأحكام . عتمد يف املؤمتر االستعراضي املعقود يف كمباال امل٨املادة 

 اخلاص بالتعـاون مـع      ليختنشتاين، وسُيعدَّل قانون    ليختنشتاينلمنفصلة يف القانون اجلنائي     
  . لذلك األخرى تبعاًةاحملاكم الدولياحملكمة اجلنائية الدولية و

 يف  أمر مكفـول متامـاً    والرتاهة يف تعيني القضاة     نزاهة القضاء   ن  أ وأشار الوفد إىل    -٨٦
  .ليختنشتاينالنظام احلايل وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القانوين يف 

وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، جرى التشديد على أن السلطات حرصت،             -٨٧
 إدراج أحكام   ، على ٢٠٠٦لدى صياغة وإقرار القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف عام           

  .حمددة خاصة باحلماية من التمييز يف مكان العمل
أما فيما خيص املسألة اليت أثارهتا كوبا بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية، فقد أكـدت                -٨٨

 يف املائة من الـدخل     ٠,٧ التزامها ببلوغ اهلدف الدويل املتمثل يف ختصيص          مراراً ليختنشتاين
  .إلمنائية الرمسية يف أقرب وقت ممكنالقومي اإلمجايل للمساعدة ا

وعن املسألة اليت أثارهتا سويسرا بشأن اإلجهاض، فهناك مبـادرة أطلقهـا بعـض           -٨٩
 إىل تقدمي اقتراح خبـصوص وضـع املـرأة احلامـل يف       ليختنشتاين تدعو حكومة    الربملانيني

  .ليختنشتاين
ـ           -٩٠ ة بأمهيـة دورهـا يف    وخبصوص مسألة التعليم، ذكر الوفد أن إدارة التعليم مدرك

. النهوض حبقوق اإلنسان والتسامح ومكافحة مجيع أشكال التمييـز العنـصري األخـرى            
جرت عدة إصالحات وأطلقت عدة مبادرات على مدى السنوات السابقة كما جرت             وقد

وقد نشرت االسـتراتيجية التعليميـة يف       . نقاشات سياسية مكثفة تناولت املسائل التعليمية     
.  علـى املـستوى اإلداري      إجيابيـاً  دثت، مقترنة مبفهوم االندماج، تأثرياً    ، وأح ٢٠١١ عام
إتاحـة  إنشاء فريق عامل معين باملسائل اللغوية، ومعاجلة مسألة         فضل  ب،  ليختنشتاينمتكنت  و
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لتعلم اللغات األصلية، من تناول ومعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة واجلنـسني علـى             الفرص  
  .املستوى السياسي األعلى

تتمثل  ظاهرة جديدة نسبياً   باتت تواجه    ليختنشتاين االجتار بالبشر، فإن     عن مسألة و  -٩١
 جمموعات منظمة من املتسّولني القادمني من بلدان أوروبا الشرقية، وهم من فئـة               وجود يف

قـد  هـؤالء األطفـال     و. قد تورط أطفال قُّصر يف بعض هذه احلاالت       و. الروما يف الغالب  
لـع   أن تطّليختنشتاينوقد قررت . لغرض استغالهلم يف العملجتار بالبشر   يكونون ضحايا اال  

 ملعرفة املزيد عنها وتقيـيم    جيري تنفيذها يف النمسا وسويسرا      على مشاريع متعلقة بالضحايا     
 اتصاالت مـع الـسلطات الرومانيـة        وقد أجريت أيضاً   .إمكانية التعاون مع هذين البلدين    
  .وصاملوجودة يف سويسرا هبذا اخلص

عايري مب ةلتزمم ليختنشتاينوفيما يتعلق بالشواغل اليت أثارهتا بيالروس، ذكر الوفد أن            -٩٢
صارمة يف جمال التحقيق يف حاالت العنف املزعومة على أيدي الشرطة ومقاضاة املـسؤولني              

وأهنا تطبق إجراءات للتقليل ما أمكن من خطر جلوء الشرطة إىل القوة أثناء             عن هذه األفعال،    
  .استجواب احملتجزين

وشكرت الوزيرة مجيع الوفود اليت شاركت يف االستعراض الدوري الشامل اخلاص             -٩٣
مة لتطوير   أداة قيّ   قطعاً ليختنشتاين، مشرية إىل أن تعليقاهتم وتوصياهتم ستتخذها        ليختنشتاينب

عنية سـتنظر   وأكدت هلم أن السلطات امل    . سياساهتا احمللية املستقبلية يف جمال حقوق اإلنسان      
التوصيات اليت قدموها من أجـل تقـدمي اقتراحـات إىل            يف   ،يف األسابيع املقبلة  بالتفصيل،  

 وأكدت هلم أيضاً  .  ملتابعة نتائج االستعراض بشكل ملموس     املناسباحلكومة بشأن األسلوب    
  . ستواصل إيالء اهتمام كبري لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلدليختنشتاينأن 

  **أو التوصيات/نتاجات واالست  -ثانياً  
 ،ناسـب املوقت  الالتوصيات وستقدم ردوداً عليها يف      هذه   ليختنشتاينستدرس    -٩٤

يف املزمع عقـدها     والعشرين جمللس حقوق اإلنسان      الثالثةال يتجاوز موعد الدورة     على أ 
   :٢٠١٣ يونيه/حزيران

 )هنغاريـا  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         -١-٩٤
اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي           التصديق على   )/توغو(

  ؛)سلوفينيا( اإلعاقة

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       التصديق على     -٢-٩٤
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (قبل حلول موعد االستعراض الدوري املقبل       

  ؛)وآيرلندا الشمالية
تفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        االالتصديق على     -٣-٩٤
  ؛ )كوستاريكا( االختياري ابروتوكوهلو

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق   -٤-٩٤
  ؛)إكوادور(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل          -٥-٩٤
  ؛)بيالروس (األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةبيع 
املضي يف تنفيذ إجراءات للتصديق على الربوتوكول االختيـاري           -٦-٩٤

بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد         التفاقية حقوق الطفل    
  ؛)شيلي (اإلباحية

ري التفاقيـة حقـوق الطفـل       التصديق على الربوتوكول االختيا     -٧-٩٤
 ويف املـواد    البغاءللتصدي بشكل أفضل لالجتار باألطفال واستغالل األطفال يف         

  ؛ )ليبيا(اإلباحية 
تسريع عملية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق          -٨-٩٤

 وإىل  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة          الطفل  
  ؛)أذربيجان (تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       التصديق على     -٩-٩٤
بشأن بيـع األطفـال     ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       القسري

، وكذلك التوقيع على والتصديق     واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
  ؛)فرنسا (ى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعل
االتفاقية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى           -١٠-٩٤

، وإدراج حكم يف التـشريع      الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ١ باملادة   داًالوطين ينص على جرمية التعذيب تقيّ     

  ؛)تونس(ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغ
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          التصديق على     -١١-٩٤

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     ؛ االنضمام إىل    )غواتيماال(م  املهاجرين وأفراد أسره  
  ؛)سبيالرو (محقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    املضي يف حبث إمكانية االنضمام إىل         -١٢-٩٤
  ؛)إندونيسيا (ممجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره
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االتفاقية الدولية حلماية حقوق     يف إمكانية االنضمام إىل      النظر جمدداً   -١٣-٩٤
  ؛)املكسيك(م مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره

يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقيات حقـوق اإلنـسان الـيت           النظر    -١٤-٩٤
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         تصدق عليها بعد، وال سيما       مل

  ؛)الفلبني (١٨٩م واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم املهاجرين وأفراد أسره
بدء يف  النظر جبد يف إمكانية االنضمام إىل منظمة العمل الدولية وال           -١٥-٩٤

 عملية تشريعية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانية األساسـية          
  ؛)أوروغواي(

 ١٨٩ ورقم   ١٦٩التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم          -١٦-٩٤
   ؛)بيالروس(

 اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحـصاناهتا      االنضمام إىل     -١٧-٩٤
  ؛)فرنسا(ا الوطين وإدراجها يف قانوهن

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسة حلقوق اإلنـسان        النظر يف     -١٨-٩٤
  ؛)ليسوتو (وزيادة تكييف قوانينها احمللية لتنسجم مع أحكام هذه املعاهدات

 مع مجيع االلتزامات     كامالً  انسجاماً جعل تشريعها الوطين منسجماً     -١٩-٩٤
ا يف ذلك إدراج أحكام تقضي بـالتحقيق يف         املترتبة على نظام روما األساسي، مب     

جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وبتقدمي املسؤولني          
  ؛)سلوفينيا( )هولندا( عنها للمحاكمة أمام حماكمها الوطنية فعلياً

 مع مجيع التزاماهتـا      كامالً  انسجاماً جعل تشريعها احمللي منسجماً     -٢٠-٩٤
على نظام روما األساسي، مبا يف ذلك االلتزام بتقدمي املسؤولني عن جرائم            املترتبة  

اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب للمحاكمة أمام حماكمها          
  ؛)كوستاريكا (الوطنية فعلياً

حتسني اجلهود الرامية إىل إقامة هيئة مستقلة حلماية حقوق اإلنسان            -٢١-٩٤
  ؛)ئراجلزا (وتعزيزها

مواصلة تعزيز مؤسساهتا حلقوق اإلنـسان ووضـع املزيـد مـن              -٢٢-٩٤
  ؛)ليسوتو ( فعاالًاإلجراءات لضمان تنفيذ واليتها تنفيذاً

  ؛)ماليزيا ( ملبادئ باريسإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  -٢٣-٩٤
 ملبادئ باريس لرصـد     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       -٢٤-٩٤

إلنسان وتعزيزها، مبا يف ذلك تعزيز والية هذه املؤسسة لتمكينـها مـن        حقوق ا 
  ؛)قريغيزستان(تلقي الشكاوى الفردية واختاذ إجراءات بشأهنا 
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تزويد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يكفي من املوارد املالية     -٢٥-٩٤
  ؛)بلغاريا (والبشرية لتتمكن من االضطالع بواليتها

 ملبادئ  بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً      التعجيل    -٢٦-٩٤
  ؛)إسبانيا (باريس وتزويدها بامليزانية واملوارد الالزمة

مواصلة اجلهود لتجسيد قرارها بإنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة            -٢٧-٩٤
 ملبادئ باريس، وتزويدها بواليـة واضـحة        حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وفقاً    

  ؛)بريو(كافية  وموارد
،  ملبادئ باريس  قوق اإلنسان وفقاً  حلإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة       -٢٨-٩٤

ا بالوالية لتلقي شكاوى األفراد والنظر فيها، ورصد حالة حقـوق           هوضمان متتع 
اإلنسان، والتنسيق مع اآلليات املواضيعية والتعاون مـع احلكومـة واهليئـات            

  ؛)إكوادور( اذهااألخرى يف صياغة تشريعات حقوق اإلنسان ونشرها وإنف
 ملبادئ باريس، وتكليفها    إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       -٢٩-٩٤

بوالية لتلقي شكاوى األفراد والنظر فيها، ورصـد حالـة حقـوق اإلنـسان،            
والتنسيق مع اآلليات املواضيعية والتعاون مع احلكومة واهليئـات األخـرى يف            

  ؛)أوروغواي (اذهاصياغة تشريعات حقوق اإلنسان ونشرها وإنف
إنشاء مؤسسة مستقلة واحدة حلقوق اإلنسان مكلفة بوالية واسعة،   -٣٠-٩٤
 ملبادئ باريس، أو هيئة متخصصة أخرى، للنظر يف الشكاوى اليت تقـدمها             وفقاً

إلنسان، وإلصدار آراء وتقـدمي     ي التعرض النتهاكات حقوق ا    النساء اليت تدع  
  ؛)لدوفامجهورية مو (توصيات بشأن هذه الشكاوى

ترتيب زيارات إىل البلد للمقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة            -٣١-٩٤
للعنصرية، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق            

  ؛)بيالروس (املهاجرين، واملقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر
  ؛)ليبيا (اله وأصنافهبذل جهود حثيثة ملكافحة التمييز جبميع أشك  -٣٢-٩٤
  ؛)هنغاريا ( للمساواة أمام القانونكفالة الضمانات الدستورية  -٣٣-٩٤
وضع تشريع شامل ملكافحة التمييز واعتماد سياسة شاملة لضمان           -٣٤-٩٤

  ؛)قريغيزستان (التنفيذ الفعال ملبادئ املساواة وعدم التمييز للجميع
عزيز التسامح والتعددية الثقافية    مواصلة تقوية براجمها الرامية إىل ت       -٣٥-٩٤

هبدف القضاء على التصورات السلبية اليت قد تؤدي إىل التمييـز أو العنـف،              
  ؛)الفلبني (سيما يف حق النساء واألطفال ال
 اختاذ تدابري تشريعية وإدارية قوية حلماية حقوق املرأة بصورة فعالة           -٣٦-٩٤

  ؛)الصني(
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القوالب النمطية التمييزيـة     على   وضع استراتيجية شاملة للقضاء     -٣٧-٩٤
  ؛)مجهورية مولدوفا (القائمة على نوع اجلنس

وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على           -٣٨-٩٤
  ؛)الربازيل(نوع اجلنس وتعزيز املساواة بني اجلنسني 

مبا يف ذلك إطالق محالت      انتهاج سياسات مالئمة وفعالة،   مواصلة    -٣٩-٩٤
 وعية، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع اجلنس           ت
  ؛)سلوفاكيا(

 مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لزيادة متثيل النساء يف مواقع اختاذ القرار            -٤٠-٩٤
  ؛)دولة فلسطني(

الفـرص   مواصلة محالت الدعاية يف أوساط النساء والفتيات بشأن         -٤١-٩٤
الواليـات املتحـدة    ( للرجال ويف التجارة      املخصصة تقليدياً  املتاحة يف الوظائف  

  ؛)األمريكية
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتحسني متثيل النساء يف احلياة السياسية            -٤٢-٩٤

  ؛)ليبيا (وكذلك لضمان أحسن مستوى ممكن من املساواة يف سوق العمل
، وال سيما يف سوق     تعزيز اجلهود الرامية إىل حماربة التمييز اجلنساين        -٤٣-٩٤

  ؛)هولندا (العمل
 مواصلة تعزيز الفـرص للنـساء والرجـال يف سـوق العمـل              -٤٤-٩٤

  ؛)قريغيزستان(
وضع استراتيجية للقضاء على التفاوت يف األجور بـني الرجـال             -٤٥-٩٤

  ؛)النرويج (والنساء
زيادة حتليل أسباب االخنفاض الكبري يف األجور الـيت تتقاضـاها             -٤٦-٩٤
الواليـات  ( مواصلة تنفيذ االستراتيجية الرامية إىل معاجلة هذه املـسألة        و املرأة

  ؛)املتحدة األمريكية
املضي يف معاجلة مسألة عدم املساواة يف مكان العمل، وال سـيما              -٤٧-٩٤

  ؛)سري النكا (فيما خيص التفرقة الوظيفية والفجوة يف األجور بني اجلنسني
تحقيق مساواة حقيقية بـني الرجـال       اليت تبذهلا ل  مواصلة اجلهود     -٤٨-٩٤

  ؛)بريو (والنساء، وال سيما يف جمال ظروف العمل والراتب
بالربامج الـيت تقـدم يف املؤسـسات        مواصلة االهتمام عن كثب       -٤٩-٩٤

  ؛)أذربيجان (التعليمية عن املسائل اجلنسانية والتنوع
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 الذي تواجهه   مواصلة تنفيذ التدابري املتعلقة مبكافحة التمييز الفعلي        -٥٠-٩٤
 بعض الفئات املضرورة من النساء، ال سيما املسنات واملعوقـات واملهـاجرات           

  ؛)أذربيجان(
  ؛)املكسيك (سن تشريع حمدد حيظر التمييز العنصري ويعاقب عليه  -٥١-٩٤
  ؛)إندونيسيا(النظر يف إمكانية سن تشريع حيظر التمييز العنصري   -٥٢-٩٤
دولـة  (ع حمدد حيظر التمييز العرقـي       النظر يف إمكانية سن تشري      -٥٣-٩٤

  ؛)فلسطني
 حمـددة حتظـر     يتضمن أحكاماً  سن تشريع شامل مناهض للتمييز      -٥٤-٩٤

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (التمييز العنصري
سن التسريع املناسب للقضاء على كراهية األجانـب والتمييـز            -٥٥-٩٤

االت مبا يف ذلك يف التعليم والعمل       سات يف مجيع اجمل   العنصري وحظر هذه املمار   
  ؛)تركيا (والسكن

إيراد نص صريح يف التشريع حيظر التمييز العنصري واملنظمـات            -٥٦-٩٤
محاية األجانب من بلدان ثالثة مـن       اليت حترض على التمييز العنصري؛ وضمان       

سيني علـى   التمييز العنصري؛ وتشجيع مسؤويل الدولة رفيعي املستوى والـسيا        
  ؛)تونس (اختاذ موقف واضح ضد العنصرية وكراهية األجانب

 مكافحة التمييـز العنـصري وكراهيـة        تعزيز التدابري الرامية إىل     -٥٧-٩٤
األجانب وأشكال التعصب األخرى، يف مجيع جماالت اجملتمع، مبا يف ذلك باختاذ            

  ؛)سري النكا (تدابري تشريعية هادفة
ابري القانونية واإلدارية الرامية إىل مكافحة شىت       مواصلة تعزيز التد    -٥٨-٩٤

  ؛)شيلي (أشكال التمييز وكراهية األجانب
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من مظاهر العنصرية وكراهية   -٥٩-٩٤

  ؛)إسبانيا ( مع توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصرياألجانب، متاشياً
ل تنفيذ التوصية اليت قدمتـها جلنـة        اعتماد تشريع وطين من أج      -٦٠-٩٤

القضاء على التمييز العنصري بشأن عدم وجود معايري جنائيـة حتظـر التمييـز      
  ؛)فرنسا (العنصري بصورة قطعية

وضـمان الرفـاه     تدعيم إجنازاهتا يف جماالت تعزيز اإلطار القانوين        -٦١-٩٤
  ؛)نامفييت (االجتماعي ومكافحة التمييز العنصري والعنصرية والتطرف 
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  فعـاالً ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية تنفيـذاً        -٦٢-٩٤
واختاذ تدابري أكثر صرامة ملنع مجيع مظـاهر التعـصب وكراهيـة األجانـب              

  ؛)ماليزيا (ومكافحتها ورصدها
مزيد من اإلجراءات لتحسني إدماج األشخاص املنـتمني إىل         اختاذ    -٦٣-٩٤

اد سياسة شاملة لضمان تنفيذ مبادئ املساواة وعدم        خمتلف فئات األقليات واعتم   
  ؛)النرويج ( فعاالًالتمييز تنفيذاً

 مواصلة حبث سبل زيادة متثيل أفراد األقليات يف احلكومة والربملان           -٦٤-٩٤
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

 املهـاجرين الـذين يعيـشون يف      ملعاملةتعزيز مبدأ املساواة أمام القانون        -٦٥-٩٤
  ؛)سلوفاكيا(على قدم املساواة مع مواطنيها  يختنشتاينل

مواصلة اجلهود احملمودة اليت تبذهلا لتعزيز التفاهم بـني املـواطنني             -٦٦-٩٤
 عن جهودها يف جمـال التثقيـف يف مـسألة           واألجانب املقيمني يف البلد، فضالً    

  ؛)املغرب (التسامح العرقي والديين
تحسني اندماج األشخاص املنـتمني إىل     اختاذ مزيد من اإلجراءات ل      -٦٧-٩٤

  ؛)ماليزيا (خمتلف الفئات العرقية والدينية، ال سيما املسلمون، يف اجملتمع
اختاذ مزيد من اإلجراءات ملنع مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص            -٦٨-٩٤

املنتمني إىل العرقيات والديانات األخـرى، مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون              
  ؛)تايلند( وأطفاهلم

مواصلة حبث الكيفية اليت ميكن هبا زيادة حتسني اندماج املهاجرين            -٦٩-٩٤
يف اجملتمع، بغية متكينهم من احلصول على مجيع اخلدمات االجتماعية األساسـية            

  ؛)الفلبني (وظروف العمل العادلة على قدم املساواة مع غريهم
، هاب املثليني اختاذ التدابري الالزمة إلذكاء وعي السكان مبناهضة رُ         -٧٠-٩٤

وبشكل تأييداً ملكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي، واالضطالع حبمـالت           
  ).إسبانيا( توعية عامة يف هذا الصدد

مواصلة العمل على تقليص العنف ضد النساء يف مجيع اجملـاالت،             -٧١-٩٤
مع مراعاة التوصيات املقدمة هبذا اخلصوص يف سـياق االسـتعراض الـدوري             

  ؛)نيكاراغوا(ثاين اخلاص هبا الشامل ال
مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال مكافحة مجيع أصناف العنـف             -٧٢-٩٤

على أساس نوع اجلنس واعتماد سياسات مستمرة ودائمة للتثقيـف وإذكـاء            
  ؛)إسبانيا(الوعي يف هذا اجملال 
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تعزيز جهود مكافحة االجتار بالبشر وتعزيز الربامج الـيت تقـدم             -٧٣-٩٤
  ؛)ليبيا(اعدة والعون للضحايا املس
  ؛)سلوفاكيا( وحلمايتهم إجياد آليات لتحديد ضحايا االجتار  -٧٤-٩٤
النظر يف إمكانية إنشاء مزيد من اآلليات لتحديد ضحايا االجتـار             -٧٥-٩٤

  ؛)دولة فلسطني(
اختاذ تدابري ترمي إىل حتديد ضحايا االجتـار بالبـشر ومحايتـهم              -٧٦-٩٤

  ؛)بيالروس(وتأهيلهم 
 عن آليـات لإلحالـة      إنشاء آليات لتحديد ضحايا االجتار، فضالً       -٧٧-٩٤

مجهوريـة  (ومنح رخص اإلقامة املؤقتة، ومحاية مجيع ضحايا االجتـار ودعمهـم            
  ؛)مولدوفا

إقامة مالجئ مؤقتة لضمان سالمة ضحايا االجتار وإتاحة برنـامج            -٧٨-٩٤
  ؛)تايلند(ادة االندماج إلعللرعاية الطبية والتأهيل واإلعادة إىل الوطن و

  ؛)سلوفاكيا(ختفيف احلواجز املتصلة بعملية طلب مل مشل األسرة   -٧٩-٩٤
مواصلة املناقشات بشأن اإلجهاض الطوعي يف اإلطـار القـانوين            -٨٠-٩٤

وحبث إمكانية تعديل القانون اجلنائي حبيث ينص علـى اإلجهـاض الطـوعي             
  ؛)سويسرا(

ليتواءم مع احتياجات احلماية الدوليـة      تكييف نظام اللجوء لديها       -٨١-٩٤
  ؛)املكسيك(املتطورة 

تقليص مدة احلجز اإلدارة املسموح هبا مللتمسي اللجوء، ال سيما            -٨٢-٩٤
  ؛)الربازيل(األطفال منهم 

عدة اإلمنائيـة الرمسيـة     مواصلة العمل الذي تقوم به يف جمال املسا         -٨٣-٩٤
  ؛)فييت نام(ائية الرمسية مواصلة التزامها باملساعدة اإلمن)/اجلزائر(

االستمرار يف اختاذ التدابري الالزمة يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية   -٨٤-٩٤
  ؛)كوبا(للوفاء بالتزاماهتا الطوعية املقطوعة يف هذا اجملال 

ضمان تعاون مؤسساهتا املالية واستجابتها للطلبات الـيت توجـه            -٨٥-٩٤
زهتا بطريقة غري مـشروعة واململوكـة لـدول         السترداد األموال اليت حا    إليها
  ).تونس( أخرى

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٩٥
وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .مبوافقة الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only]  
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