
(A)   GE.12-18066    221112    261112 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةاخلامسةالدورة 
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير / كانون الثاين٢١

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً    املفوضية  أعدتهجتميع للمعلومات   
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  ليختنشتاين    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ة الـسامية   املفوضيمن  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية و          

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    ا

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           .  التقرير الواردة يف 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار -أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخذة بعد 

 مل ُتقبل/ ُيصدَّق عليهامل االستعراض

 قـالتــصدي 
ــضمام أو  االن
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
   )٢٠٠٠عام (التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )١٩٩٨عام (واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  )١٩٩٨عام (والسياسية 

العهد وتوكول االختياري الثاين امللحق ب    الرب
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية     

  )١٩٩٨عام (
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

  )١٩٩٥عام (ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      

 الالإنـسانية  املعاملة أو العقوبة القاسية أو    
  )١٩٩٠عام ( املهينة أو

تفاقيـة مناهـضة    الكول االختياري   الربوتو
العقوبة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     

  )٢٠٠٦عام ( القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  )١٩٩٥عام (اتفاقية حقوق الطفل 

تفاقيـة حقـوق    الالربوتوكول االختياري   
ت رتاعـا  األطفال يف ال   إشراكالطفل بشأن   

  )٢٠٠٥عام (املسلحة 
ـ  تفاقية حقـوق   الاري  الربوتوكول االختي

وبغاء األطفـال   األطفال   الطفل بشأن بيع  
 واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة       

  ))٠٢٠٠عام (فقط  توقيع(
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       

 ))٢٠٠٧ عام(توقيع فقط (االختفاء القسري 

االختيــاري   الربوتوكول 
تفاقية حقـوق الطفـل     ال

غـاء  وباألطفال   بشأن بيع 
واستغالل األطفال  األطفال  

توقيـع   (يف املواد اإلباحية  
  ))٢٠٠٠ عام(فقط 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
حقــوق مجيــع العمــال 

  املهاجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية حقوق األشـخاص    

  ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 

توقيـع  (االختفاء القسري   
 ))٢٠٠٧ عام(فقط 



A/HRC/WG.6/15/LIE/2 

3 GE.12-18066 

  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخذة بعد 

 مل ُتقبل/ ُيصدَّق عليهامل االستعراض

ظـــات التحف
اإلعالنات  أو/و
 أو التفامهات/و

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
؛ حتفـظ   ٣إعالن بشأن املادة    (والسياسية  

، وعلـى   ١٤ مـن املـادة      ١على الفقرة   
 ٢٦، وعلى املـادة     ١٧ من املادة    ١ الفقرة

 ٢؛ سحب التحفظ على الفقـرة   )١٩٩٨(
  ))٢٠٠٠ (٢٠من املادة 

ال التمييـز   اتفاقية القضاء على مجيع أشك    
 وعلى الفقرة   ١حتفظ على املادة    (ضد املرأة   

  )٩ من املادة ٢
حتفـظ علـى    (،  اتفاقية حقـوق الطفـل    

  ؛))٢٠٠٣( ، ُسحب جزئيا١٠ً املادة
تفاقيـة حقـوق    الالربوتوكول االختياري   

 الرتاعـات  األطفال يف    إشراكالطفل بشأن   
، ٢ و ١  بشأن املـواد    عام نالإع( املسلحة

 ))٢٠٠٥ (٣ة  من املاد٢الفقرة و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
سـحب  ( املدنية والـسياسية  

 مـن   ٣ التحفظ على الفقـرة   
  ))٢٠٠٩ (٢٤املادة 

سحب ( اتفاقية حقوق الطفل  
ــادة ــشأن امل ــالن ب  ١ اإلع
ــادة ــى امل ــتحفظ عل  ٧ وال

)٢٠٠٩((  

 

ــراءات  إجـ
ــشكوى  الـ
ــق  والتحقيـ
ــراءات  واإلج

 )٣(العاجلة

يع أشكال  االتفاقية الدولية للقضاء على مج    
  )٢٠٠٤عام  (١٤املادة ،  العنصريالتمييز

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  )١٩٩٨عام  (٤١املادة ، والسياسية

لعهد الدويل  ل ألولالربوتوكول االختياري ا  
، اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      

  )١٩٩٨ عام(
تفاقية القضاء على   الربوتوكول االختياري ال  

 ٨ املـادة ،  يز ضد املرأة  مجيع أشكال التمي  
  )٢٠٠١ عام(

وغريه من ضروب   اتفاقية مناهضة التعذيب    
 أو الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبة القاسية   

ــة أو ــواد ، املهينـ  ٢٢ و٢١ و٢٠املـ
 )١٩٩٠ عام(

الربوتوكــول االختيــاري  
لعهــد الــدويل اخلــاص ل

ــصادية   ــاحلقوق االقت ب
  واالجتماعية والثقافية

ي الربوتوكــول االختيــار
 تفاقية حقـوق الطفـل    ال

 األطفـال يف    بشأن إشراك 
   املسلحة الرتاعات

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
حقــوق مجيــع العمــال 

  املهاجرين وأفراد أسرهم
الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 

 االختفاء القسري



A/HRC/WG.6/15/LIE/2 

GE.12-18066 4 

  سية أخرى ذات صلةصكوك دولية رئي    

  الدورة السابقة خالل احلالة  
ــد   ــذة بع ــراءات املتخ اإلج

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
 قـالتــصدي

 االنضمام أو
  اخلالفة أو

 باألشـخاص   االتفاقيات املتعلقة   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  )٧(عدميي اجلنسية

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٨(لدوليةالعمل ا

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  
  التمييز يف جمال التعليم

 منظمة العمل الدوليـة     تااتفاقي    )٤( بالالجئنياالتفاقيات املتعلقة  
  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      
 األول والثاين امللحقـان     والربوتوكوالن االختياريان 

  )٥(هبا

    

      )٦(بروتوكول بالريمو  

أوصت عدة هيئات معاهدات بأن تصدق ليختنشتاين على االتفاقية الدولية حلمايـة         -١
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       لثقافية، و اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا    
األطفال  تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع    الالربوتوكول االختيـاري   وبروتوكوهلا االختياري، وعلى    

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      ، و واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    وبغاء األطفال   
  .)١٠(االختفاء القسري

 ١ القضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء حتفظ ليختنشتاين على املادة             وظلت جلنة   -٢
ودعت اللجنة ليختنشتاين إىل سحب     . من االتفاقية الذي حيرم النساء من الوصول إىل العرش        

  .)١١(هذا التحفظ
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنظر ليختنشتاين يف االنـضمام إىل                -٣

 ١١١ و ١٠٠ظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم           اتفاقية من 
  .)١٢(١٥٦و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح التعـديالت الدسـتورية الـيت أُجريـت               -٤
قاً ال جيـوز    ، واليت أصبح مبوجبها حظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية حظراً مطل         ٢٠٠٣ عام

املعاملـة  "، اليت حتظـر     ٢٠٠٥النيل منه ال بالقانون وال مبرسوم حالة الطوارئ، وتعديالت          
كما أدركت اللجنة أيضاً أن أحكام االتفاقية أصبحت جزءاً ". العقوبة الالإنسانية أو املهينة أو
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اخلي نـصاً   وأوصت اللجنة بأن تضمن ليختنشتاين قانوهنا اجلنائي الد       . من القانون الداخلي  
  .)١٣( من االتفاقية١مستقالً على جرمية التعذيب وفقاً متاماً ألحكام املادة 

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح تنقيح قانون تنفيـذ العقوبـات الـصادر               -٥
، والذي نص على مجلة أمور منها تعزيز الضمانات القانونية   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠ بتاريخ

ء احملكوم عليهم يف العرض على طبيب، ودخول قانون اإلجراءات اجلنائية           املتعلقة حبق السجنا  
 والذي ينص على مجلة أمور منها ضمان حقوق         ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين  ١حيز النفاذ يف    

مجيع األشخاص املوقوفني يف إبالغ قريب هلم أو شخص آخر حيظى بثقتهم وحمامي دفـاع               
  .)١٤(بتوقيفهم ويف لزوم الصمت

دت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها السابقة ودعت ليختنشتاين إىل            وأك  -٦
االعتراف باالتفاقية، بوصفها أوجه صك ملزم قانوناً يف جمال حقوق اإلنسان فيمـا خيـص               
القضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة اجلوهرية بـني اجلنـسني وإىل إدراج مجيـع                

وحثت اللجنة ليختنشتاين باخلصوص على     . فاقية ضمن قانوهنا احمللي   األحكام املوضوعية لالت  
  .)١٥(أن تشدد أكثر على االتفاقية أثناء توقيعها لقانون املساواة بني اجلنسني

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا ليختنشتاين             -٧
باالتفاقية، مبا يف ذلك سريان قانون حرية تنقـل     من أجل تنقيح قانوهنا يف جماالت ذات صلة         

، وكـذا  )٢٠٠٩(وقانون األجانب واألمر املرتبط به     ) ٢٠١٠(األشخاص واألمر املرتبط به     
، وقـانون   ٢٠٠٨يف  ) قانون اجلنسية (تنقيح قانون اكتساب اجلنسية الليختنشتانية وفقداهنا       

  .)١٦(٢٠٠٨اجلنسية يف 
ة السامية لشؤون الالجئني بأن قانوناً جديداً بـشأن         وأفادت مفوضية األمم املتحد     -٨

  .)١٧(٢٠١٢يونيه / حزيران١اللجوء دخل حيز النفاذ يف 
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق الطفل بأن تنقح ليختنشتاين القوانني ذات الصلة، وأن              -٩

تعلقة تدرج األحكام اليت تنص صراحة على جترمي انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري امل           
  .)١٨(وإشراكهم يف القتال؛ وأن تدرج تعريفاً للمشاركة املباشرة يف القتال بتجنيد األطفال

وأوصت اللجنة ليختنشتاين باحلرص على التمكن بفضل تشريعاهتا الوطنية من إقامة             -١٠
د وممارسة واليتها القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق جبرائم احلرب املتمثلة يف جتني            

وأوصت كذلك بأن تعزز ليختنشتاين تدابري إقامـة الواليـة          . وإشراكهم يف القتال   األطفال
القضائية اخلارجية فيما يتعلق باجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري دون األخذ مبعيار            

  .)١٩(التجرمي املزدوج
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  سة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السيا  -جيم  
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري قرار ليختنشتاين حل مكتـب تكـافؤ               -١١

الفرص واالستعاضة عنه هبيئة مستقلة متاماً معنية حبقوق اإلنسان تتمتع بوالية واسعة النطـاق       
وأوصت اللجنة  . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلقي شكاوى األفراد ومعاجلتها          

نشئ ليختنشتاين مؤسسة وطنية واحدة مستقلة حلقوق اإلنسان تتمتع بواليـة واسـعة             بأن ت 
  .)٢٠(النطاق، وفقاً ملبادئ باريس، وتغطي كذلك خصوصية واليات مجيع املؤسسات القائمة

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعمل ليختنشتاين علـى أن يهـتم                 -١٢
ملسائل حقوق املرأة يف عدم التعرض لتمييز والتمتع باملساواة         مكتب تكافؤ الفرص ذا أولوية      

مع الرجل، وتعزيز قدرة املكتب؛ والنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان              
وفقاً ملبادئ باريس أو هيئة متخصصة أخرى للنظر يف الشكاوى املقدمة من النساء الـاليت               

  .)٢١(يزعمن أن حقوقهن قد انتهكت
بت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء جلنة اإلصالحيات باعتبارها اآللية الوقائيـة           ورح  -١٣

بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها لكـون        . ٢٠٠٨الوطنية لليختنشتاين اليت بدأ عملها يف عام        
والية جلنة اإلصالحيات، غري مذكورة حتديداً يف قانون تنفيذ األحكام القضائية الذي ما زال              

وعالوة على  . ت اليت ميكن أن جتريها جلنة اإلصالحيات دون إشعار سنوياً         حيدد عدد الزيارا  
 من قانون تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة بتـشكيلة         ١٧ من املادة    ٣ذلك، من شأن الفقرة     

لذا ينبغي لليختنشتاين تعديل قانون تنفيـذ       . جلنة اإلصالحيات، أن تنال من استقاللية اللجنة      
  .)٢٢(األحكام

حظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير تعيني أول أمني ملظامل األطفال يف تـشرين              وال  -١٤
، وأوصت بأن تعمل ليختنشتاين على ضمان استقاللية هذه املؤسسة،          ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

وفقاً ملبادئ باريس، وعلى ختويلها والية لرصد تنفيذ االتفاقية والربوتوكول االختياري، وكذا 
  .)٢٣(مدها باملوارد الكافية

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنـصري بإنـشاء اللجنـة املعنيـة بقـضايا                 -١٥
  .)٢٤()٢٠١٠(وباعتماد جمموعة تدابري ضد احلركات اليمينية املتطرفة ) ٢٠٠٩( اإلدماج
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  اتملعاهدهيئات ا

ة ـاملالحظات اخلتامي 
الواردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

  السابق
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  ختامية 
جلنـة القـضاء علـى التمييـز     

  العنصري
ين الـسابع   حيل موعد تقدمي التقرير    ٢٠١٢ أغسطس/آب  ٢٠١١  ٢٠٠٧مارس /آذار

  ٢٠١٦ عام والثامن يف
عنية باحلقوق االقتصادية   اللجنة امل 

  واالجتماعية والثقافية
الثـاين   ين موعد تقدمي التقريـر    فات  --  --  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠١١ عام والثالث منذ
 منـذ  الثاين موعد تقدمي التقرير     فات  --  --  ٢٠٠٤يوليه /متوز  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٩عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  رأةضد امل
ــانون  ٢٠١٠  ٢٠٠٧يوليه /متوز ــاين ك  /الث

  ٢٠١١ يناير
 يف  اخلـامس حيل موعد تقدمي التقرير     

  ٢٠١٥عام 
  الرابـع يف    تقدمي التقرير  حيل موعد   ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٨    جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٤ عام
 ينـاير /كانون الثاين   جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٦  
ــانون   ــاين ك  /الث

ــاير ، ٢٠١٠ ينــ
 الربوتوكــــول(

االختيـاري امللحق   
باتفاقية حقوق الطفل   

شراك األطفال  بشأن إ 
   املسلحةالرتاعاتيف 

الثالـث   موعد تقدمي التقريرين     فات
يف قُـدم   و. ٢٠١١ عام   والرابع منذ 

 املتعلـق    التقرير األويل  ٢٠٠٧عام  
تفاقيـة  اللربوتوكول االختيـاري    با

األطفـال   بيـع بشأن  حقوق الطفل   
يف ألطفال  واستغالل ا  األطفال   وبغاء

ــة ــواد اإلباحي ــُتعرض يف امل  واس
  ٢٠١٠ عام
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع   حيل موعد تقدميها يف  هيئة املعاهدة

وإدمـاج  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛       ٢٠١٣  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  )٢٦(.األجانب

-  

عدم الطرد؛ وحقوق الالجـئني وملتمـسي         ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب
اللجوء؛ وتقييم واستعراض األسس املوضوعية     
جلميع طلبات اللجوء؛ والعنف املرتيل؛ واالجتار      

  )٢٧(.بالبشر

٢٨(٢٠١١(  

 اجلنساين أثناء إجراء طلب     حتديد ضحايا العنف    ٢٠١٣  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
اللجوء، ومشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية     

  )٢٩(.والعامة

-  

  )٣٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  نعم  نعم  دعوة دائمة 

   شيءال  ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ زيارة يف -العنف ضد املرأة   الزيارات املضطَلع هبا
  ال شيء  ال شيء  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  ال شيء  ال شيء  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
    ، مل ُتبعث أية رسالةخالل الفترة قيد االستعراض   والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
شتاين مالياً يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبـا يف            سامهت ليختن   -١٦

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ذلك املسامهة يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لـضحايا التعـذيب، يف      
  .)٣١(٢٠١١ و٢٠١٠و

وفيما يتعلق باستعراض مركز جملس حقوق اإلنسان، قام املمثـل الـدائم إلمـارة                -١٧
املشارك يف عمليـة االسـتعراض الـيت جـرت يف نيويـورك يف              ليختنشتاين بدور امليسر    

  .)٣٢(٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعزز ليختنشتاين من استخدام التدابري           -١٨

جملاالت اليت تكون فيها النساء ناقصات التمثيل أو يف وضعية غـري            اخلاصة املؤقتة، يف مجيع ا    
  .)٣٣(مواتية
ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ليختنشتاين إىل وضع سياسـة شـاملة                -١٩

للتغلب على املواقف القائمة على قوالب منطية إزاء أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل؛ ووضع             
لى القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع اجلنس؛ وتنظـيم          استراتيجية شاملة للقضاء ع   

محالت توعية لتشجيع األبوة املسؤولة وتوعية أصحاب العمل والعمال مبوضـوع ترتيبـات             
العمل املرنة لصاحل النساء وكذلك الرجال من أجل ضمان عدم اقتصار العمل لبعض الوقت              

  .)٣٤(على املرأة دون الرجل
 القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز القائم حبكم األمر             وأعربت جلنة   -٢٠

الواقع الذي تواجهه فئات ضعيفة معينة مـن النـساء، وال سـيما املـسنات واملعوقـات                 
واملهاجرات، يف جماالت التعليم والعمل والصحة؛ وإزاء تعرضهن بـشكل خـاص للعنـف       

 إزاء ظروف استقبال طاليب اللجوء، مبـن فـيهم          وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً    . واالعتداء
وأعربت جلنة القضاء علـى     . )٣٥(النساء واألطفال، حيث ليست هذه الظروف مالئمة دائماً       

التمييز العنصري عن قلقها إزاء إمكانية التمييز ضد فئات معينة مـن املهـاجرات، ومنـهن       
لدان خارج املنطقـة االقتـصادية      ضحايا االجتار أو العنف املرتيل، أو النساء املطلقات من ب         

وأوصت اللجنة بأن تعمل ليختنشتاين على متكني هـذه النـساء مـن     .األوروبية وسويسرا 
االحتفاظ بوضع إقامتهن وحالتهن االجتماعية االقتـصادية وعـدم خـضوعهن للتمييـز             

  . )٣٦(املزدوج
بحـوث حـول   وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تقوم ليختنشتاين ب          -٢١

اآلثار االقتصادية املترتبة على الطالق بالنسبة لكال الزوجني؛ وأن تعمل على توسيع نطـاق              
مفهوم املمتلكات الزوجية املشتركة ليشمل املمتلكات غري املادية، مبا يف ذلك اسـتحقاقات             
 املعاش التقاعدي واستحقاقات الضمان االجتماعي وغري ذلك من األصول الناشئة عن احلياة           

الوظيفية، من أجل التعويض عن حصة املرأة غري املتساوية يف العمل غري املـدفوع األجـر؛                
وإذكاء الوعي يف صفوف النساء مبخاطر الدخول حبكم األمر الواقع يف شـراكات مرتليـة               

  .)٣٧(طويلة األجل، وال سيما بثغرات احلماية احملتملة يف حالة توقف هذه الشراكات
اء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء غياب قوانني مكافحـة           وأعربت جلنة القض    -٢٢

وأوصت اللجنة بـأن    . التمييز العنصري وكذا غياب تشريع حيظر املنظمات العنصرية حتديداً        
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تسن ليختنشتاين تشريعاً خاصاً حيظر التمييز العنصري واملنظمات الـيت تـشجع التمييـز              
  .)٣٨(العنصري

البلـدان  "لتمييز العنصري عن قلقها ألن الوافدين مـن         وأعربت جلنة القضاء على ا      -٢٣
غري مواطين سويسرا أو بلدان املنطقة االقتصادية األوروبية، قد ال تشملهم محاية كافية    " الثالثة

وأوصت اللجنة بأن حترص ليختنشتاين على محاية هؤالء األجانب من          . من التمييز العنصري  
بوضع إقامتهم، وحرية التنقل، والعمـل، والتعلـيم،        التمييز العنصري، ال سيما فيما يتعلق       

  .)٣٩(والرعاية الصحية، والسكن

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -باء  
رأت جلنة مناهضة التعذيب أن األحكام اجلنائية احلالية لدى الدولة الطرف والـيت               -٢٤

. )٤٠(تـساهلة جـداً   جيري مبوجبها املقاضاة بشأن أفعال التعذيب أحكام تنص على عقوبة م          
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من أن التقادم املسقط فيما يتعلق باجلرائم اليت ترقى إىل جرمية                
التعذيب ال تزيد مدته على مخس سنوات ومن أن ليختنشتاين ال تعتزم تعديل القانون اجلنائي               

  .)٤١("بغية إلغاء التقادم املسقط املنطبق على قضايا التعذيب"
حظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق بعض االدعاءات املتعلقـة باالسـتعمال            وال  -٢٥

املفرط للقوة وتقييد املعصمني بقيود حمكمة الشد والسباب من جانب الشرطة وقت إلقـاء              
وأكدت اللجنة أمهية استقاللية اهليئة اليت تقوم هبذه التحقيقات وأوصت بـالتحقيق            . القبض

عاءات املتعلقة بإساءة املعاملة من جانب الشرطة من قبل هيئـات           حاالً وبرتاهة يف مجيع االد    
  .)٤٢(مستقلة وليس أعضاء آخرين يف قوات الشرطة

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء املمارسة اليت تسري عليها الشرطة الوطنية واليت تتمثل               -٢٦
ة بعـصابة   يف عصب أعني األشخاص احملتجزين الذي يعتربون سجناء خطريين وعنيفني للغاي          

 يف تغطية رؤوس هؤالء األشخاص احملتجزين بكيس؛ ٢٠٠٧سوداء واملتمثلة كذلك حىت عام 
  .)٤٣(وأن هذه املمارسة جتعل املقاضاة بشأن التعذيب أمراً مستحيالً تقريباً

وأعربت اللجنة عن قلقها ألن القانون ال يكفل صراحة حق األشخاص املـودعني               -٢٧
لنفسية أو االجتماعية يف إبداء موافقتهم على العالج وحقهـم يف أن            قسراً يف منشأة للرعاية ا    

وأوصت اللجنـة بقـوة بـأن تعـدل         . يطلبوا يف أي وقت إخالء سبيلهم من هذه املنشأة        
ليختنشتاين قانون الرعاية االجتماعية بغية النص صراحة على حق األشخاص احملرومني مـن             

  .)٤٤(ن يطلبوا يف أي وقت إخالء سبيلهمحريتهم واملودعني قسراً يف مؤسسات مدنية بأ
والحظت اللجنة الطاقة االستيعابية احملدودة لسجن فادوز الوطين ونقـص حيِّـزه              -٢٨

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القيود املتعلقة باحليز وباملوظفني قد           . وموارده من املوظفني  
واهبم دون حضور موظف    أسفرت أحياناً عن قيام الشرطة بنقل السجناء من السجن الستج         
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من موظفي اإلصالحيات؛ وأن السجن الوطين يستوعب فئات خمتلفة من احملتجـزين، مـن              
بينهم سجناء مدانون، وسجناء حمتجزون على ذمة التحقيق، وأشخاص حمتجزون يف انتظـار             
الترحيل، وأحداث؛ وأنه ال يتسىن دائماً الفصل بني السجناء احملتجـزين رهـن احملاكمـة               

  .)٤٥(اص احملتجزين لغرض الطرد والسجناء املداننيواألشخ
، ٢٠٠٩والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أنه يف أثناء الربع األخري مـن عـام             -٢٩

احُتجز أحداث، من بينهم أنثى، يف سجن فادوز الوطين، مبا يتعارض مع مبدأ الفصل بـني                
  . )٤٦(البالغني واألحداث

يز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب بـأن تعمـل          وأوصت جلنة القضاء على التمي      -٣٠
ليختنشتاين على املقاضاة التلقائية بشأن مجيع أشكال العنف املرتيل يف قانوهنا اجلنائي اجلنسي             
املنقح، وأن تعمل على إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بـالعنف               

نف وتعاقبهم، وأن تعـوض الـضحايا وتعيـد         املرتيل كما ينبغي أن تقاضي مرتكيب هذا الع       
وذكرت . )٤٧(تأهيلهم بفعالية، مالِحظتني الدور اهلام يف هذا الصدد ملكتب مساعدة الضحايا          

ليختنشتاين يف معرض ردها على جلنة مناهضة التعذيب يف إطار املتابعة أن تنقـيح قانوهنـا                
فردية مع املتطلبات اجلديدة فحسب،     اجلنائي اجلنسي قد أُجنز وأن التنقيح ال يكيف اجلرائم ال         

  . )٤٨(بل يشمل أيضاً ارتكاب هذه اجلرائم يف إطار األسرة باعتبارها جرائم بصورة تلقائية
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل ليختنشتاين حصول النـساء               -٣١

يـة القـانونيتني   من بلدان أخرى ممن يزعمن أهنن ضحايا عنف زوجي على املساعدة واحلما          
لتمكينهن من إثبات وضعهن كضحايا قصد االحتفاظ برخـصة إقامتـهن لـدى فـسخ               

  .)٤٩(زواجهن
والحظت جلنة مناهضة التعذيب العدد املرتفع للنساء األجنبيـات الـاليت يعملـن               -٣٢

حتتل مركز الـصدارة يف     " بلدان مصدر "راقصات يف نوادي ليلية وأن الكثري منهن يأتني من          
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تفيد بوقوع االجتار بالنـساء           . الجتار بالبشر قائمة ا 

لكنه ال يبلغ عنه؛ وأن ليختنشتاين ال تقوم بتحقيقات تلقائية يف حاالت االجتـار املـشبوهة                
وأشـارت  . )٥٠(جتري حتليالً شامالً بغية التقييم الكامل حلالة هذه الفئـة مـن النـساء              وال

 معرض ردها يف إطار املتابعة، أن االجتار بالبشر جرمية تلقائياً وفقـاً لقانوهنـا         ليختنشتاين يف 
  .)٥١(اجلنائي وأكدت من جديد عدم اإلبالغ عن أية حالة لالجتار بالبشر

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن ُتنشئ ليختنشتاين آليات لتحديـد               -٣٣
أن تقدم تراخيص لإلقامة املؤقتة، واحلمايـة والـدعم         ضحايا االجتار وكذا آليات لإلحالة و     

  . )٥٢(جلميع ضحايا االجتار
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق عدم الفصل بني االختصاصات فيمـا يتعلـق               -٣٤

اسـتمرار صـالحيات    " لليختنشتاين، و  بوزارة العدل ووزارة الداخلية يف النظام اإلصالحي      
وأوصت اللجنة بـأن    ". سلطات الشرطة وتأثريها التنظيمي فيما يتعلق مبجال اإلصالحيات       

تكفل ليختنشتاين االختصاص الكامل واملطلق لوزارة العدل على نظـام اإلصـالحيات يف             
  .)٥٣(البلد
ُيضمن هلم  " تجزينمجيع األشخاص احمل  "والحظت جلنة مناهضة التعذيب بتقدير أن         -٣٥
ياً احلق يف االستعانة مبحامٍ للدفاع ويف إبالغ أحد األقارب أو شخص آخر يكون موضع   قانون

بيد أن اللجنة أعربـت عـن   " وقت إلقاء القبض أو بعد ذلك مباشرةً     "ثقتهم بالقبض عليهم    
قلقها بأن التعليمات القانونية الصادرة إىل الرعايا األجانب، حالياً، ختيِّر الـشخص احملتجـز              

  .)٥٤( احلق يف إبالغ أحد أفراد األسرة وإبالغ حمامٍاخليار بني
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تضمن ليختنشتاين يف قانوهنا الداخلي حق مجيع              -٣٦

األشخاص احملرومني من حريتهم، مبن فيهم الرعايا األجانب، يف العرض على طبيب مستقل             
  .)٥٥(اية احتجازهميكون من اختيارهم بقدر اإلمكان، اعتباراً من حلظة بد

 بـشأن إيـواء     ١٩٨٢وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً باملعاهدة الثنائية لعام           -٣٧
. السجناء، حيث ُتنفذ مبوجبها أحكام السجن اليت تزيد مدهتا عن سـنتني يف بلـد جمـاور                

األشخاص الذين ارتكبوا جرمية جنائية حتت      " على   والحظت كذلك أن املعاهدة تنطبق أيضاً     
 الذين تصدر ضدهم أوامر بتدابري وقائية وكذلك، عند الضرورة، على           "ري اضطراب عقلي  تأث

 ١٩٨٢وأعربت اللجنة عن قلقها ألن املعاهدة الثنائيـة لعـام           .  سنة ١٨أشخاص دون سن    
. حتتوي على أي ضمانات صرحية بشأن منع التعذيب واألشكال األخرى إلساءة املعاملـة        ال

وأكـدت  . )٥٦(١٩٨٢ختنشتاين التفـاوض بـشأن معاهـدة        وأوصت اللجنة بأن تعيد لي    
ليختنشتاين، يف معرض تعليقاهتا على مالحظات جلنة مناهضة التعذيب، أن هـذا التعـاون              
الثنائي راسخ ضمن إطار قانوين وهيكلي واسع يتألف من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان             

  .)٥٧(ذيب وكذا اتفاقية مناهضة التعذيبواحلريات األساسية، واالتفاقية األوروبية ملنع التع
وبينما أعربت اللجنة عن تقديرها خلفض املدة القصوى لالحتجاز على ذمة احملاكمة              -٣٨

 سنة ظلت اللجنة قلقة لكون هذه الفترة ما تـزال           ١٨يف حالة األطفال الذين هم دون سن        
كوم عليهم بالسجن   وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها ألن بعض األحداث احمل        ). سنة(مرتفعة  

 الثنائية، اليت ال تتضمن أية ضـمانات        ١٩٨٢يقضون عقوباهتم يف بلد جماور، وفقاً ملعاهدة        
  .)٥٨( سنة١٨بشأن احلماية اخلاصة لألشخاص الذين هم دون سن 

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن ليختنشتاين ال تعتزم تعديل قانون قـضاء               -٣٩
قاً له حضور شخص موضع ثقة أثناء استجواب احلدث على أيدي األحداث الذي ال جيوز وف
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 ٢١وُحثت ليختنشتاين على تعديل املادة      . إال إذا طلب احلدث ذلك    ) أو أمام قاضٍ  (الشرطة  
من قانون قضاء األحداث بغية ضمان وجود شخص موضع ثقة أثناء حتقيق الـشرطة مـع                

  .)٥٩(من احلدث سنة دون تقدمي أي طلب ١٨األطفال الذين هم دون سن 

  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن إجراء اكتساب اجلنسية               -٤٠

وأوصت اللجنة بأن تنظر ليختنشتاين يف تعديل قانون التجنيس         .  عاماً من اإلقامة   ٣٠يتطلب  
ة املطلوبة للحصول على اجلنـسية وإحـداث احلـق يف           امليَّسر من أجل تقليص فترة اإلقام     

االستئناف واملراجعة القانونية يف إطار إجراء التجنيس العادي اخلاضع للتصويت الشعيب على            
  .)٦٠(مستوى البلديات

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تزيد ليختنشتاين عدد وطاقـة دور               -٤١
رس النهارية العامة، وأن تضمن وجود ترتيبات عمل مرنة وإتاحة          الرعاية النهارية العامة واملدا   

فرصة العمل غري املتفرغ للرجال، إضافة إىل النساء، يف القطاعني العام واخلاص، وأن تشجع              
الرجال على االستفادة من هذه الترتيبات وأن تشجع األبوة املسؤولة من أجل احلفز علـى               

بية األطفال وتقاسـم الواجبـات املرتليـة األخـرى          املشاركة على حنو أكثر نشاطاً يف تر      
  .)٦١(بالتساوي

  حرية التنقل  -هاء  
أوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن توضـح ليختنـشتاين              -٤٢

السياسات املتعلقة بإصدار وثائق السفر لألشخاص احلاصلني على إذن مؤقـت بالـدخول             
تاجني إىل محاية دولية املقيمني يف ليختنشتاين بصرف        وضمان حرية تنقل مجيع األشخاص احمل     

ويشمل ذلك السماح، من حيث املبدأ، لألشخاص احملميني، مبن         . النظر عن وضعهم القانوين   
  .)٦٢(فيهم األشخاص احلاصلون على إذن مؤقت بالدخول، مبغادرة البلد والعودة إليه

معيات والتجمع السلمي، واحلـق  حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجل     -واو  
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تزيد ليختنشتاين من متثيل املـرأة يف                 -٤٣
مناصب اختاذ القرار يف اهليئات السياسية املنتخبة واملعينة؛ وأن تتيح التدريب بشأن املـساواة              

 اخلدمة املدنية والسياسيني، ال سيما الرجال، من أجل هتيئة بيئة إجيابيـة             بني اجلنسني ملوظفي  
  .)٦٣(أكثر ملشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -زاي  
أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار الفجوة        -٤٤

جلنسني يف جمال األجور واستمرار التمييز األفقي والعمودي يف سوق العمل حيث تتركز             بني ا 
والحظت اللجنة أن معدل البطالة يف صفوف       . النساء يف العمل املنخفض األجر وغري املتفرغ      

وأوصت اللجنة بأن حتقق ليختنشتاين املـساواة  . النساء أعلى مما هو عليه يف صفوف الرجال   
الرجل واملرأة يف سوق العمل، وأن تقضي على التمييز يف اجملال املهين، وتزيل             املوضوعية بني   

الفوارق يف األجور بني اجلنسني وتتصدى ألية آثار سلبية ميكن أن تنتج عن عمل النساء غري                
املتفرغ، وال سيما فيما يتعلق باخليارات املتاحة هلن يف جمال التطوير الوظيفي، فـضالً عـن                

  .)٦٤(اعد وغري ذلك من استحقاقات الضمان االجتماعياستحقاقات التق

  احلق يف الصحة  -حاء  
 التقدم يف اجتـاه إبطـال جتـرمي         القضاء على التمييز ضد املرأة بطء     الحظت جلنة     -٤٥

اإلجهاض؛ وأن وسائل منع احلمل ال توزع جماناً؛ وأن النساء املنتميات إىل الفئات الضعيفة،              
ات، يواجهن صعوبات يف احلصول على اخلدمات واملعلومـات         مبن فيهن املعوقات واملهاجر   

ودعت اللجنة ليختنشتاين إىل مراجعة التـشريع املتعلـق         . املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية   
باإلجهاض بغية إلغاء األحكام العقابية اليت تستهدف النساء الاليت يعمدن إىل اإلجهـاض؛             

يات، مبن فيهن املراهقات واملعوقات واملهاجرات،      وكفالة إمكانية حصول مجيع النساء والفت     
صحة اجلنسية  على وسائل منع احلمل اجملانية والكافية وعلى اخلدمات واملعلومات املتعلقة بال          

  .)٦٥(رةسَّواإلجنابية بطرق مي

  احلق يف التعليم  -طاء  
ن خيترن  الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن النساء والفتيات ما زل              -٤٦

ميادين التعليم والتدريب املهين اليت ُتهيمن فيها اإلناث عادةً، وأن اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا              
ليختنشتاين ملعاجلة مسألة اخليارات التعليمية القائمة على القوالب النمطية قد ُتعيـد إنتـاج              

  .)٦٦(اخليارات التعليمية واملهنية التقليدية للرجل واملرأة
ت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تشجع ليختنشتاين تسجيل النساء            وأوصل  -٤٧

ب  ملناصب األستاذية ورؤساء الُشعيف برامج املاجستري والدكتوراه؛ وأن تشجع ترشيح النساء   
واحملاضرين، وكذلك ملناصب اإلدارة يف اجلامعة؛ وأن حتترم مبدأ التكافؤ بني اجلنسني لـدى              

امعة؛ وأن ختصص املوارد الكافية للربامج والصناديق اخلاصة بقـضايا          تعيني أعضاء جملس اجل   
  .)٦٧(اجلنسني والتنوع يف مؤسسات التعليم العايل
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  املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب الزيادة الكبرية يف عدد طلبـات اللجـوء املقدمـة                -٤٨
ا من أن ملتمسي اللجوء قد ال تتاح هلم دائماً الفرصـة            وأعربت اللجنة عن قلقه   . ٢٠٠٩ يف

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تقارير تفيـد بـأن           . لفحص طلبهم من حيث املوضوع    
موظفني حكوميني ميارسون الضغوط على ملتمسي اللجوء لكي يتركوا ليختنشتاين طواعيةً،           

 الذين قدموا طلب اللجـوء يف       مبا يف ذلك عن طريق عرض مكافئات نقدية، وأن األشخاص         
ليختنشتاين ال تتاح هلم مجيعاً فرصة طلب اللجوء يف الدولة الثالثة املعنية، مما يتـرك هـؤالء                 

وذكـرت ليختنـشتاين يف     . )٦٨(األشخاص دون ضمانات كافية حتول دون إعادهتم القسرية       
سي اللجوء الذين سبق هلـم  معرض ردها يف إطار املتابعة أن املبالغ املالية ال تقدم إال إىل ملتم  

اإلقامة يف بلد أورويب خمتلف، ويريدون طوعاً العودة إىل هناك وبالتايل سحب طلبـاهتم يف               
 تشمل  ٢٠٠٩وأشارت ليختنشتاين أيضاً إىل أن الطلبات املرفوضة أو املغلقة يف           . ليختنشتاين

ية وأُعيدوا إىل بلد    الطلبات الواردة من األشخاص الذين دخلوا ليختنشتاين بصورة غري قانون         
ثالث على أساس االتفاق الثنائي املتعلق بإعادة السماح بالدخول؛ واألشخاص الذين غادروا            

  .)٦٩(ليختنشتاين دون إخطار السلطات؛ واألشخاص الذين سحبوا طلباهتم
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء معلومات وردت تفيد بأن ملتمـسي               -٤٩

 جملرد دخوهلم ليختنشتاين بصورة غري قانونية وأن احملتجزين إدارياً يواجهون   اللجوء ُيحتجزون 
  .)٧٠(صعوبات يف االتصال مبحامٍ وتلقي املساعدة القانونية

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن فترة االحتجاز اإلداري إلعداد الترحيل أو              -٥٠
 القُصَّر الذين يبلغون من العمـر مـا         ضمانه قد متتد إىل تسعة أشهر وإىل ستة أشهر يف حالة          

وأوصت اللجنة بأن تنظر ليختنشتاين يف خفض فترة االحتجاز اإلداري          .  سنة ١٨ و ١٥ بني
املسموح هبا يف معرض اإلعداد للترحيل، ال سيما فيما يتعلق باألطفال الذين يقـل سـنهم                

  .)٧١(جانب سنة وأن تفعل ذلك يف إطار مراجعتها لقانون اللجوء وقانون األ١٨ عن
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء معلومات تفيد بأن ملتمسي اللجـوء               -٥١

 خمابئ حتت األرض ال يدخلها ضوء النـهار، وذلـك بـسبب            -جيري إيواؤهم يف مالجئ     
يف مركز ليختنشتاين لالجئني، باالقتران مع الزيادة       )  شخصاً ٦٠(حمدودية الطاقة االستيعابية    

وأوصت اللجنة بأن تزيد ليختنشتاين من الطاقة       . ٢٠٠٩ عدد ملتمسي اللجوء يف      املفاجئة يف 
االستيعابية ملركز الالجئني، حيث يكون باستطاعة ملتمسي اللجوء االستفادة مـن الرعايـة           

الطعام ومصروف اجليب، وإتاحـة     ) كوبونات(الصحية وفصول دراسة اللغات ومن قسائم       
  .)٧٢( وحقوق مجيع ملتمسي اللجوء يف حالة الطوارئ مستقبالًوسائل إيواء بديلة حتترم كرامة

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء تقـارير تفيـد بـأن                   -٥٢
ليختنشتاين تقصر عادةً يف حتديد ضحايا العنف املرتيل أو غريه من أشكال العنف اجلنـساين               
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للجوء ُترفض بشكل روتيين ألسباب رمسية      أثناء إجراءات طلب اللجوء، وذلك ألن طلبات ا       
  .)٧٣(أو لعدم مصداقية وصف مقدمة الطلب لطريق سفرها

والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن اجلهود اليت تبذهلا ليختنشتاين ملنـع           -٥٣
ومكافحة االجتار بالنساء والفتيات ُتركز حىت اآلن على راقصات النوادي الليلية دون مراعاة             

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقـارير       . عف حالة النساء والفتيات طالبات اللجوء حتديداً      ُض
تفيد بأن السلطات تضغط، يف بعض احلاالت، على طاليب اللجوء، مبن فيهم النساء، حلملهم              

. على مغادرة ليختنشتاين، األمر الذي يزيد من خطر وقوع النساء والفتيات ضحايا لالجتار             
نة بأن تعترف ليختنشتاين بالنساء والفتيات الاليت تعرضن لالجتـار أو الـاليت             وأوصت اللج 

خيشني التعرض لالجتار أو الاليت تندرج مطالبتهن باحلماية الدولية يف إطار تعريف الالجـئ              
  .)٧٤( اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١الوارد يف اتفاقية عام 

عن قلـق خـاص إزاء احتيـاج        وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         -٥٤
ومن هؤالء األشخاص من قـد  . األشخاص الذين يقدمون طلباهتم يف عني املكان إىل احلماية      

ويبدو أن ليختنشتاين من البلدان     ". بطريقة غري قانونية  "يضطهد بسبب مغادرته لبلده األصلي      
ويف . اية إجيـايب  القالئل جداً يف أوروبا اليت ال تعترف باحتياجاهتم من خالل منح مركز مح            

رأي املفوضية، ُيعد األشخاص الذين يقدمون طلبات صحيحة يف عني املكان الجئني وفقـاً              
  .)٧٥(١٩٥١التفاقية 

وأشارت املفوضية أيضاً إىل أن حالة األشخاص الفارين من الرتاع والعنف املعمـم               -٥٥
ـ   . جير تناوهلا بشكل حمدد أيضاً يف قانون اللجوء اجلديد         مل اد األورويب، يتلقـى    ففـي االحت

كقاعدة، وهو شكل تكميلـي  " محاية فرعية"األشخاص الذين شردهم الرتاع والعنف املعمم   
وعلى ) قابلة للتجديد (من أشكال احلماية وهو وضع إجيايب ويتيح احلصول على رخصة إقامة            

اجـات  بيد أن ليختنشتاين ال تعترف باحتي     . احلقوق ذاهتا اليت حيصل عليها الالجئون عموماً      
األشخاص الذين شردهم الرتاع والعنف املعمم من خالل وضع محاية إجيايب، مثـل الوضـع    

  .)٧٦(اإلنساين
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تعمل ليختنشتاين على متكني الالجئني الذين             -٥٦

الوضع ذاتـه واحلقـوق     " يف عني املكان  "ُيمنحون اللجوء والالجئني الذين يقدمون طلباهتم       
ا، من حيث املبدأ واملمارسة، وأن حيصل األشخاص الفارون من الرتاع والعنف املعمـم              ذاهت

  .)٧٧(على محاية إجيابية مرتبطة برخصة إقامة وعلى احلقوق ذاهتا بصفتهم الجئني ُمعترفاً هبم
ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتدابري اليت اختذهتا ليختنشتاين من أجل تقدمي احلمايـة     -٥٧

أهيل وغري ذلك من املساعدة لألطفال املتأثرين بالرتاعـات املـسلحة يف بلـداهنم              وإعادة الت 
بيد أهنا الحظت أن مقابالت التقييم ال جتري مجيعها حبضور منظمة غري حكومية،             . األصلية

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء غياب آلية لتحديد هوية         . على حنو ما ينص عليه إجراء اللجوء      
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 أسفها لعدم تزويدهم بربامج وخدمات حمددة يف جمال اإلنعاش وإعـادة            هؤالء األطفال وعن  
  .)٧٨(اإلدماج

وذكرت مفوضية شؤون الالجئني أنه ال يوجد جتنيس ميَّـسر لفائـدة الالجـئني                -٥٨
ويف هذا الصدد، ال متتثل ليختنشتاين      . واألشخاص عدميي اجلنسية مبوجب قانون ليختنشتاين     

، اللتني ُتلزمان الدول بتيسري جتنيس كلٍ من الالجئني وعدميي ١٩٥٤ واتفاقية ١٩٥١التفاقية 
وذكرت أن قرارات التجنيس ختضع لتصويت على مستوى البلديات         . اجلنسية قدر اإلمكان  

وأوصت املفوضية بأن تعتمد ليختنشتاين تدابري هادفة إلعـادة         . دون إمكانية استئناف القرار   
ى إذن مؤقت بالدخول واألشخاص عدميي اجلنسية   إدماج الالجئني، واألشخاص احلاصلني عل    

وأوصت جلنة القضاء على    . )٧٩(وتنفيذ عملية جتنيس ميسرة لفائدة الالجئني وعدميي اجلنسية       
 لكـي   ٢٠١٢يونيه  /حزيرانالتمييز العنصري أيضاً بتعديل قانون اللجوء اجلديد الصادر يف          

  .)٨٠(ةينص على تيسري جتنيس الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسي
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