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  علومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع للم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  ليختنشتاين

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات             
املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية الـسامية                .الرمسية ذات الصلة  
وهو يّتبـع هيكـل املبـادئ        .حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية           

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص مراجـع            .ها جملس حقوق اإلنسان   التوجيهية اليت اعتمد  
وبالنظر إىل أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم               .املعلومات الواردة يف التقرير   

معلومـات  ويف حال عدم وجود  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي     
وملا كان هذا التقرير  .حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة

ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيـز                  
أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون /يق على معاهدة ما وبشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصد

 .مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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    املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

حلقــوق املعاهــدات العامليــة األساســية 
 )٢(اإلنسان

تاريخ التـصديق أو
 التحفظات/اتاإلعالن االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختـصاصات احملـددة
 هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
 التمييز العنصري

 نعم ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١/٣/٢٠٠٠

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية

 -- ال يوجد ١٠/١٢/١٩٩٨

 دويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       العهد ال 
 والسياسية

) ١(١٤ و ٣املـواد   (نعم   ١٠/١٢/١٩٩٨
 ٢٦و) ٣ (٢٤و) ١(١٧و

الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول
 نعم ):٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل     
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 -- ال يوجد ١٠/١٢/١٩٩٨

ين للعهد الـدويل    الربوتوكول االختياري الثا  
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 -- ال يوجد ١٠/١٢/١٩٩٨

 -- .))٢(٩ و١املادتان (نعم  ٢٢/١٢/١٩٩٥ اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 نعم ):٩ و٨ادتان امل(إجراءات التحقيق  ال يوجد ٢٤/١٠/٢٠٠١

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

 أو املهينة

الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول ال يوجد ٢/١١/١٩٩٠
  نعم ):٢١املادة (

  نعم ):٢٢ادة امل(شكاوى األفراد 
 نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

اري التفاقيـة مناهـضة     الربوتوكول االختي 
 التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة         

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 -- ال يوجد ٣/١١/٢٠٠٦

 -- ))١(١٠ و٧ و١املواد (نعم  ٢٣/١٢/١٩٩٥ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
ــال يف  ــراك األطف ــق بإش ــل املتعل  الطف

 ملسلحةالرتاعات ا

 -- ))٢(٣ و٢ و١املواد (نعم  ٤/٢/٢٠٠٥

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال : فيها املعاهدات الرئيسية اليت ليست ليختنشتاين طرفاً     
 حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـةواالتفاقية الدولية حلماية  ،  )٢٠٠٠توقيع فقط، عام     (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، عام (االختفاء القسري 
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 أو االنضمام أو اخلالفةالتصديق   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو

 املتعلقـة مبركـز١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقيـة عـام      )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 املتعلقة١٩٦١ عام   األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية   
 بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية

ــة  ــف املؤرخ ــات جني   والربوتوكــوالت ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢اتفاقي
 )٥(اإلضافية امللحقة هبا

 نعم

 ال )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ـ  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو     ز ملكافحة التميي
 يف جمال التعليم

 ال

 مـن   ١أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حتفظ ليختنشتاين على املادة                  - ١
وشجعت اللجنـة    . حترم على املرأة أن ترث العرش      ةاالتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش، بالنظر إىل وجود قاعد        

كانت مـسألة توافـق   و. )٧( ليختنشتاين بغرض سحبهاهليئة األمريية يفع الدولة الطرف على حبث هذا التحفظ م   
 اللجنـة   قوانني توارث العرش مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حمل انشغال أعربت عنه أيضاً              

 من العهد،   ٣ شتاين بشأن املادة  ن باإلعالن التفسريي لليخت   اللجنة علماً هذه  وإذ أحاطت    .املعنية حبقوق اإلنسان  
  .)٨( من العهد٢٦ و٢٥من توارث العرش مع املادتني  املرأة إقصاء توافق  مسألةأوصت ليختنشتاين بأن تبحث

 بشأن احتمـال سـحب بعـض        ٢٠٠٤ورحبت اللجنة بالبيان الذي أدىل به وفد ليختنشتاين يف عام             - ٢
  .)٩(يع حتفظاهتا على العهدوأوصت ليختنشتاين مبواصلة حبث إمكانية سحب مج .التحفظات على العهد

 حتفظها ت بعدسحبكن قد  تمل، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لكون ليختنشتاين ٢٠٠٦ويف عام   - ٣
 عربـت كمـا أ   . من تلميحات بشأن اعتزامها فعل ذلك      ٢٠٠١ من االتفاقية رغم ما أبدته يف عام         ٧على املادة   

 توصأكما  .رغم التوصيات السابقة للجنة) ١(١٠لى املادة  لعدم سحب ليختنشتاين حتفظها ع عن أسفهااللجنة
 .)١٠(من االتفاقية يف املستقبل القريب) ١(١٠ واملادة ٧اللجنة ليختنشتاين بأن تنظر يف سحب حتفظها على املادة 

يـة  وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع              - ٤
  والثقافية ليختنشتاين على التفكري يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين                 

 .)١١(وأفراد أسرهم

ودعت جلنة حقوق الطفل ليختنشتاين إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل                - ٥
 .)١٢(ل األطفال يف املواد اإلباحيةغالاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واست
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  اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

مع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد الحظت أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                     - ٦
 وبعدم   كافياً اً بروز االتفاقيةمبسألة عدم بروز     انشغاهلا فقد أعربت عن  ،   يف البلد  التمييز ضد املرأة تنطبق مباشرة    

 بانتظام كأساس قانوين للتدابري املتخذة، مبا فيها التدابري التشريعية، من أجل القضاء على التمييز ضد                هاماستخدا
وأهابـت اللجنـة     .ومل تستخدم أحكام االتفاقية بعد يف إجراءات احملـاكم         .املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني    

 بني النساء والرجال يف اجلهاز القضائي،       قية لتعزيز الوعي باالتفاقية، وخصوصاً    خذ تدابري استبا  تت ليختنشتاين أن ب
 املسؤولني احلكوميني على مجيع     يف أوساط ويف جمال املهن القانونية، وعلى صعيد األحزاب السياسية، والربملان، و         

 .)١٣(فيهم املسؤولون عن إنفاذ القانوناملستويات، مبن 

قلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن بباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحظت اللجنة املعنية   - ٧
وطلبت اللجنة إىل ليختنشتاين التأكد      .)١٤(حكام العهد، أو تؤكد هذا التطبيق     القضاء تشري إىل التطبيق املباشر أل     

سائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة من أن احملاكم احمللية تطبق أحكام العهد، وأن الدورات التدريبية املتعلقة بامل
 .)١٥(ام العهد كمصدر للقوانني احملليةتامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما دعتها إىل تشجيع استخد

 واليت هتدف   ٢٠٠٣وبينما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعديالت الدستورية املعتمدة يف عام              - ٨
 من االلتزامات اليت يقتضيها العهد، فقد أعربت عن         اهليئة األمريية ستثناء صالحيات   أحكامها إىل توضيح شروط ا    

 .انشغاهلا من أن هذه األحكام ال تتفق مع العهد، مبا يف ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعالن حالـة الطـوارئ                    
ات الواردة كافة املقتضيوأوصت اللجنة بأن تعدل ليختنشتاين األحكام الناظمة لصالحيات االستثناء مبا يتوافق مع 

 .)١٦( من العهد٤يف املادة 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

 إنشاء مكتب   ، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بارتياح        ٢٠٠٦يف عام     - ٩
قة قائم على نوع اجلنس والدين واإلعا     بواليته الواسعة النطاق يف جمال مكافحة التمييز ال       تكافؤ الفرص وأشادت    

 عـن  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنـصري أيـضاً      ٢٠٠٧ويف عام    .)١٧(واألصل القومي وامليول اجلنسي   
 .)١٨(، واللجنة املرتبطة به٢٠٠٥ عام ارتياحها إلنشاء املكتب، يف

ماعية والثقافية عن قلقها إزاء احتمـال        اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت     ت، أعرب ٢٠٠٦ويف عام     - ١٠
افتقار مكتب تكافؤ الفرص، الذي حل حمل مكتب املساواة بني اجلنسني، للوسائل اليت تكفل لـه مواصلة تـشديد         

ـ               إدمـاج األجانـب،    سائل  التركيز على املسائل اجلنسانية، إضافة إىل ما ُعهد إليه من مسؤوليات جديدة تتعلق مب
وأوصت اللجنة أن تتخذ ليختنشتاين التدابري املناسبة ليتسىن ملكتب          .)١٩(دين، وامليول اجلنسي  لسن، وال واإلعاقة، وا 

القضاء على التمييز ب  املعنيةلجنةال، أشادت ٢٠٠٧ويف عام  .)٢٠(د التركيز على املسائل اجلنسانيةتكافؤ الفرص تشدي
 .)٢١(بني اجلنسنيشأن خمتلف جوانب املساواة مبكتب تكافؤ الفرص لتنفيذه برامج للتدريب والتوعية بضد املرأة 
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عايري اليت تقتضيها    امل  متاماً تستويفوالحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن جلنة تكافؤ الفرص ال              - ١١
  وأعربت عن أسفها لكون ليختنشتاين مل تفكر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً               )٢٢(مبادئ باريس 

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              .)٢٣(بادئهلذه امل 
 .)٢٤( ملبادئ باريسوالثقافية ليختنشتاين بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً

يع مبوجبـها   ، أعربت جلنة حقوق لطفل عن القلق إزاء عدم إنشاء الدولة أي آلية تستط             ٢٠٠٦ويف عام     - ١٢
وأكدت جلنة حقوق    .)٢٥(الً ومعاجلة انتهاكات هذه احلقوق    رصد تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل رصداً مستق       

 أمني مظامل معين باألطفال كتعيني توصيتها بشأن إنشاء آلية رصد مستقلة مراعية الحتياجات الطفل، الطفل جمدداً
جلنة القضاء على التمييز العنصري بالبيان الـذي أدلـت بـه            ، رحبت   ٢٠٠٧ويف عام    .)٢٦( ملبادئ باريس  وفقاً

 .)٢٧(ء مكتب أمني مظامل معين باألطفالليختنشتاين وأشارت فيه إىل أهنا ختطط إلنشا

 وكذلك عدة تدابري ،٢٠٠٤والحظت اللجنة بارتياح إنشاء الفريق العامل املعين بإدماج املسلمني، يف عام   - ١٣
 .)٢٨(اختذها الفريق

للوقاية من العنف، هبدف وضع      ٢٠٠٧حبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء جلنة يف عام           ور  - ١٤
 .)٢٩(تراتيجية ملكافحة التطرف اليمييناس

 التدابري السياساتية -  دال

  ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل باعتماد ليختنـشتاين خطـة عمـل يف          - ١٥
 بإنشاء فريق عامل    ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً       .)٣٠(مكافحة العنصرية ل  من أج  ٢٠٠٣عام  

ملعين مبكافحة العنصرية  الفريق العامل اليصبح ٢٠٠٥غُّير امسه يف عام (معين خبطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية 
  .)٣١()السامية وكره األجانبومعاداة 

نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن ليختنشتاين قـد          ، الحظت اللج  ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
، الذي عقد يف بـيجني يف        املؤمتر العاملي املعين باملرأة    يف سنوية من أجل تنفيذ منهاج العمل املعتمد         أعدت خططاً 

نشتاين على أن تستخدم ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليخت٢٠٠٧ويف عام  .)٣٢(١٩٩٥عام 
  .)٣٣(ئها بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيةعلى أمت وجه إعالن ومنهاج عمل بيجني يف سياق وفا

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليختنشتاين بأن تعتمد خطة عمل وطنية   - ١٧
  .)٣٤(القتصادية واالجتماعية والثقافيةقوق امن أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احل
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١ 

 )٣٥(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

ــ  ضاء علــى التمييــز جلنـة الق
 العنصري

 تقدمي املقررين الرابـعحيني موعد  ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٠٠٥
 ٢٠٠٩اجملمعني يف عام واخلامس 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

 تقدمي املقررين الثـاينحيني موعد  -- ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٤
 ٢٠١١ عام اجملمعني يفوالثالث 

حيني موعد تقدمي التقرير الثـاين يف -- ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٣ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٩عام 

القضاء على التمييز   املعنية ب لجنة  ال
 ضد املرأة

حيني موعد تقدمي التقرير الرابع يف -- ٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٠٠٦
 ٢٠٠٩عام 

تأخر تقدمي التقارير من الثالث إىل -- ١٩٩٩مايو /أيار ١٩٩٨ جلنة مناهضة التعذيب
 إىل عـام١٩٩٩من عام   (اخلامس  
 ) على التوايل٢٠٠٧

تقدمي التقريرين الثالثحيني موعد    -- ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٤ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١١اجملمعني يف عام والرابع 

الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري التفاقية حقوق الطفل    

شــراك األطفــال يف املتعلــق بإ
 الرتاعات املسلحة

،٢٠٠٧ورد التقرير األويل يف عام       -- -- --
 النظـر فيـه يفومن املقرر مبدئياً  

  ٢٠٠٩عام 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 نعم ُوجهت دعوة دائمة

 زيارة- وعواقبه املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه  آخر الزيارات أو تقارير البعثات
 )٣٦(١٩٩٨أبريل / نيسان٧يف 

 ال يوجد الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

تفق الزيارات املطلوبة واليت مل   ال يوجد عليها بعدُي

 -- التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات

  ال يوجد متابعة الزيارات
،٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ترة من   يف الف  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

مل ترّد احلكومة علـىو. أرسلت رسالة واحدة إىل حكومة ليختنشتاين     
 .)٣٧(هذه الرسالة

 استبياناً أرسـلها١٢ من أصل     واحد أجابت ليختنشتاين على استبيان    )٣٨(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية
يوليـه/ متـوز  ١ من يف الفترة    )٣٩(يات اإلجراءات اخلاصة  أصحاب وال 

 .)٤٠(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٨يونيه / حزيران٣١إىل  ٢٠٠٤
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

  هم يف صـندوق األمـم املتحـدة        ا وتـس  )٤١(انتظام تربعات لدعم عمل املفوضـية     تقدم ليختنشتاين ب    - ١٩
  .)٤٢(التعذيبلضحايا 

  .٢٠٠٦يوليه / متوز١٥ إىل ١٣وقد قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيارة إىل ليختنشتاين يف الفترة من   -٢٠

وتشاركت ليختنشتاين واملفوضية يف تنظيم اجتماع غري رمسي لطرح أفكار بـشأن إصـالح هيئـات                  - ٢١
ن ضرت االجتماع املفوضة السامية وممثلو    وح .٢٠٠٦يوليه  /املعاهدات، وهو اجتماع عقد يف ليختنشتاين يف متوز       

 اجملموعات اإلقليمية وهيئات املعاهدات ومؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية              عن
  .)٤٣(واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

تعـاون  ، استضافت ليختنشتاين حلقة عمل بشأن حقوق اإلنـسان وال         ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٢٢
ومتثلـت  . الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب، اشتركت يف تنظيمه املفوضية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا              

األهداف الرئيسية حللقة العمل يف حتديد ومناقشة االلتزامات والتعهدات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان واليت تقع               
ون يف أوروبا يف ميدان التعاون الدويل املتعلق مبكافحة اإلرهاب، على عاتق الدول املشارِكة من منظمة األمن والتعا

ويف مساعدة الدول على ضمان تالؤم التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل                 
  .)٤٤(حلقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

، رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد ليختنشتاين يف           ٢٠٠٦ عام   يف  - ٢٣
ضايا التمييز الذي  قانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء اإلثبات على كاهل صاحب العمل يف ق١٩٩٩عام 

إدخال ليختنشتاين يف بعلى التمييز ضد املرأة القضاء ب  املعنيةلجنةال، أشادت ٢٠٠٧ويف عام   . )٤٥(يستهدف املرأة
لرجـل واملـرأة يف     ا املساواة بني  بني اجلنسني، الرامي إىل حتقيق       تعديالت على قانون تكافؤ الفرص     ٢٠٠٦عام  

 بني  إال أن اللجنة ظلت قلقة من أن توصيتها اليت تدعو إىل عدم قصر قانون املساواة              . )٤٦(مكان العمل  يف   املعاملة
املهنية وجعله ميتد ليشمل مجيع نواحي احلياة مل تنعكس يف الصيغة النهائية للقـانون وال يف                على احلياة   اجلنسني  

ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي النطاق احملدود للقانون إىل تضاؤل االهتمام  .التعديالت اليت أدخلت عليه الحقاً
  .)٤٧(تشملها االتفاقيةجملاالت اليت بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع ا

 باستمرار املواقف والقوالب النمطيـة التقليديـة         املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة منشغلة       لجنةال وظلت  - ٢٤
إلعمال الفعلي ل  كبرياًوتشكل تلك القوالب النمطية عائقاً .املتعلقة بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع

 الرجل واملرأة، والفتيان ختصوقد أهابت اللجنة بليختنشتاين أن تضع سياسة شاملة . )٤٨( بني املرأة والرجلبدأ املساواةمل
  .)٤٩(ويف األسرةلتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدوري املرأة والرجل يف اجملتمع لوالفتيات، 
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 بالتدابري العديدة اليت اختذهتا الدولة ملعاجلة مشكلة عدم  علماً املعنية حبقوق اإلنسانوبينما أحاطت اللجنة  - ٢٥
 استمرار املوقف السليب السائد يف اجملتمع إزاء الدور الذي تضطلع بـه             تاملساواة بني الرجل واملرأة، فإهنا الحظ     

لة، مبا يف ذلك ختنشتاين اختاذ تدابري فعايوينبغي أن تواصل ل .املرأة يف جماالت عديدة، وال سيما يف الشؤون العامة
عت ليختنشتاين على اختاذ التدابري     جِّوُش .من خالل التعديالت التشريعية، ملعاجلة عدم املساواة بني الرجل واملرأة         

اليت تستهدف تعزيز مشاركة املرأة يف احلكومة ويف عمليات صنع القرارات، واملضي يف تعزيز املساواة بني الرجل                 
  .)٥٠(ت غري العامةواملرأة يف اجملاال

، واللجنة املعنية حبقوق    ٢٠٠٦اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام         ت  وأعرب  - ٢٦
، عن قلقهما إزاء استمرار ظاهريت كره األجانب والتعصب اللتني تستهدفان أشخاصاً من             ٢٠٠٤اإلنسان يف عام    

ودعت  .)٥١( واألشخاص املنحدرين من أصل تركي     أصل إثين أو دين خمتلف، وتستهدفان بشكل خاص املسلمني        
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليختنشتاين إىل تكثيف جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز           
التسامح اإلثين والديين، وذلك على سبيل املثال من خالل إدراج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية وتنظيم دورات 

  خاصة باملعلمني ومحالت للتوعية العامة، وباعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثـين              تدريبية  
، رحبت جلنة حقوق الطفل بتضمني املناهج الدراسية أنـشطة          ٢٠٠٦ينار  /ويف كانون الثاين   .)٥٢(أو دين خمتلفني  

  .)٥٣( مبنع اإلقصاء والتعصب والعنصريةتتعلق

 جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تفاقم كره األجانب وانتشار             ، أعربت ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٧
الرتعات اليمينية املتطرفة يف أوساط الشباب، وإزاء تزايد انتظام مجاعة متكتلة من املتطرفني اليمينيني يف شبكات                

ة ليت تعزى إىل مجاعاٍت مييني     إزاء تزايد حاالت العنف ا     وظلت اللجنة قلقة أيضاً   . )٥٤(مع مجاعات من خارج البلد    
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري ليختنشتاين على مواصلة رصد          . )٥٥(متطرفة، مبا يف ذلك يف املدارس     

وأوصت اللجنة بأن تنجز احلكومة دراسـة  .  أو كرها لألجانب عنصرياًمجيع الرتعات اليت ميكن أن تفرز سلوكاً      
ملالمـح املـشكلة وأسـباهبا      اح اليميين املتطرف هبدف رسم صورة دقيقة        سوسيولوجية عن ظاهرة أنشطة اجلن    

 وإذ الحظت اللجنة بقلق عدم وجود أحكام قانونية عقابية حتظر املنظمات العنصرية، أوصت أيضاً             . )٥٦(اجلذرية
حبقوق اإلنسان   وأوصت اللجنة املعنية     .)٥٧(من االتفاقية ) ب(٤ للمادة    وفقاً  حمدداً بأن تعتمد ليختنشتاين تشريعاً   

ظاهر كره األجانب   ، بأن تكثف جهودها ملكافحة التطرف اليميين وغريه من م         ٢٠٠٤، يف عام    ليختنشتاين أيضاً 
وأشارت ليختنشتاين يف رد املتابعة الذي قدمته إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن . )٥٨(والتعصب الديين

نف قد كلفت بإجناز دراسة سوسيولوجية لألسباب اجلذرية للتطرف، وخباصة اللجنة الوطنية املعنية بالوقاية من الع
 بتجميع جرد   واللجنة مفوضة أيضاً  . ٢٠٠٩ويتوقع أن تكون نتائج الدراسة جاهزة حبلول عام         . التطرف اليميين 

  . )٥٩(هحِتيبني التدابري اليت ميكن اختاذها للوقاية من استمرار تطور األشكال احلالية للتطرف اليميين ومكاف

   عن قلقها إزاء املعاملة التفاضلية للطوائف الدينية املختلفـة          وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً       - ٢٨
فيما يتعلق بتخصيص األموال العامة، وأوصت بإعادة النظر يف السياسات اليت تتبعها ليختنـشتاين يف ختـصيص                 

  . )٦٠(ول على نصيب عادل من هذه األموال مجيعاً احلصاألموال العامة للطوائف الدينية وأن تضمن هلا

 أن شرط املساواة    ٢٠٠٦والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق يف عام             - ٢٩
 من دستور ليختنشتاين ينطبق على مواطين الدولة الطرف دون سواهم، يف         ٣١يف احلماية املنصوص عليه يف املادة       
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باملساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو حق ال ُيضمن سوى بطريقة غري " األجانب"ن متتع حني أ
وينبغي أن تنظر ليختنشتاين يف اعتماد تدابري تشريعية بغية         . )٦١(ق اإلشارة إىل املعاهدات الدولية    مباشرة، عن طري  

 يف احلماية كي يشمل احلقوق اإلنسانية لألجانب، وال سيما          توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري املتعلق باملساواة      
 عـن    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً      ٢٠٠٤ويف عام   . )٦٢(القتصادية واالجتماعية والثقافية  حقوقهم ا 

أسفها لكون مبدأ مساواة مجيع األفراد أمام القانون أمر ال يقره الدستور سوى بصورة غري مباشـرة، وأوصـت       
  . )٦٣(يف تعديل دستورها على هذا الصعيدلجنة ليختنشتاين بأن تنظر ال

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

  أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء استمرار العنف املـرتيل،                - ٣٠
، ربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء هذا األمر أيضاًوأع. )٦٤( سيما العنف الذي يستهدف النساءوال

وأوصت اللجنة ليختنشتاين بأن تتخذ كافة التدابري الالزمـة  . ضحايا العنف املرتيل من األطفال  وأثارت موضوع   
نة املعنية باحلقوق وحثت اللج. )٦٥(ية املادية والنفسية إىل الضحاياملكافحة هذا العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقدمي الرعا

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليختنشتاين على تعزيز ما تقدمه من مـساعدة إىل ضـحايا العنـف املـرتيل                  
واالغتصاب يف إطار الزواج وإيذاء األطفال، وزيادة محالهتا اإلعالمية وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني              

  .)٦٦(جرامي هلذه األفعالبع اإلواملوظفني الطبيني حىت يدركوا الطا

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم حظر القانون على وجه التحديد مجيع أشكال العقوبـة                   - ٣١
وحثت اللجنة ليختنشتاين على أن حتظر بوضوح ومبوجب القانون مجيع .  مجيع الظروف اليت قد تقع فيهاالبدنية يف

كما شجعت ليختنشتاين على أن . يف األسرة ويف األماكن اخلاصة للرعاية البديلةأشكال العقوبة البدنية، وال سيما 
تنظّم محالت توعية وبرامج تثقيفية بشأن أشكال التأديب غري العنيف وأشكال اإلشـراك يف تربيـة األطفـال                  

  .)٦٧(البدنية على األطفال داخل األسرةوتعليمهم، وأن تدرس مدى انتشار ظاهرة ممارسة العقوبة 

وينبغي أن تكفل ليختنشتاين توافق قوانينها املتعلقة بالدفاع عن النفس واألحكام اليت تنظم استخدام القوة   - ٣٢
واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني توافقاً تاماً مع شرط التناسب كما هـو مبـيَّن يف                   

القوة واألسلحة النارية من ِقَبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام 
  .)٦٨(حبقوق اإلنساناملعنية ية اللجنة  بتوصوذلك عمالً

   إقامة العدالة وسيادة القانون- ٣

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أوجه القصور يف محاية حقوق املعتقلني واألشخاص                 - ٣٣
ين قبل احملاكمة، وعن أسفها لكون قانون اإلجراءات اجلنائية ال يقتضي إحاطة األشخاص احملتجزين حبقهم               احملتجز

وساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مدى احترام حق الشخص املعتقل أو احملتجز يف املثول أمام قاضٍ . يف التزام الصمت
اخلتام، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مربر القاعـدة         ويف  . على وجه السرعة ويف احلصول على املساعدة القانونية       

وينبغي أن تعدل ليختنشتاين تشريعاهتا احمللية جلعلـها        ". احلبس املقترن بتقييدات  "القانونية اليت ختول متديد فترة      
  .)٦٩(ن العهد فيما يتعلق هبذه الشواغل م١٤من املادة ) د(٣ والفقرة ٩ من املادة ٣متوافقة مع أحكام الفقرة 
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 كانـت تـسعى إىل   ٢٠٠٣وبينما الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن التعديالت الدستورية لعام            - ٣٤
  توضيح نظام تعيني القضاة ومدة توليهم الوظيفة، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء بعض عناصر اآللية اجلديدة اليت قد                  

ليختنشتاين يف تعديل آلية تعـيني القـضاة لتـأمني          وينبغي أن تنظر    . ال تتفق مع مبدأ استقالل السلطة القضائية      
وتشمل العناصر اليت ينبغـي     . االستقرار الوظيفي ولكي تضمن على أكمل وجه مبدأ استقالل السلطة القضائية          

املعايري املتعلقة بتعيني أعضاء هيئة االختيار، والصوت املرجح الذي تتمتـع بـه اهليئـة    : إعادة النظر فيها ما يلي  
  . )٧٠( والطابع احملدود لتويل الوظيفةاألمريية،

ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد برنامجٍ يهدف إىل جتنب اإلجراء العقايب فيما يتعلـق بعـدٍد مـن                    - ٣٥
وشجعت اللجنة . املخالفات البسيطة واعتماد التدخل التعليمي كتدبريٍ بديل، مشرية إىل التقييم اإلجيايب هلذا النهج

ع هذا الربنامج، ليشمل التشجيع على استخدام وسائل خارج إطار القضاء قدر املستطاع،             ليختنشتاين على توسي  
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجيـة إلدارة       من االتفاقية ويف    ) ب)(٣(٤٠ادة  وفقاً ملا هو منصوص عليه يف امل      

  .)٧١()قواعد بيجني(شؤون قضاء األحداث 

 مبوجب القانون حداً أقصى واضحاً لطول فترة االحتجاز الـسابق      وأوصت اللجنة ليختنشتاين بأن حتدد      - ٣٦
وينبغي أن تقل هذه الفترة عن الفترة اجلائزة بالنسبة للكبار، مع           . حملاكمة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر      

  .)٧٢(زمنية ممكنة ويف ظل ظروٍف مالئمةمراعاة عدم اللجوء إىل االحتجاز إال كمالٍذ أخري، وألقصر فترٍة 

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أنه ال حيق ألب طفل ولد خارج نطاق الزواج أن يطلب حضانته   - ٣٧
شتاين بأن تعدل تشريعها لتتيح لآلباء إمكانية طلب        نوأن احلق يف احلضانة مينح تلقائياً لألم، وأوصت اللجنة ليخت         

  .)٧٣(أمكن حضانةً مشتركة مع األمهاتفاهلم املولودين خارج نطاق الزواج، وبأن متنحهم حيثما حضانة أط

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية- ٥

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار قصور متثيـل                ٢٠٠٧يف عام     - ٣٨
املرأة يف اهليئات املنتخبة واهليئات اليت ُتشغل مناصبها بالتعيني، على الرغم من القرار الذي اعتمدته احلكومة عـام                  

ويظل متثيل املرأة . قاعد يف اهليئات اليت ُتشغل مناصبها بالتعيني بعدم متثيل أي من اجلنسني مبا يزيد عن ثلثي امل١٩٩٧
 يف الوظائف العليا باإلدارة العامة، وكذلك يف القطاع اخلاص، مما حيد من مشاركة املرأة يف عمليـات                   ناقصاً متثيالً

يز متثيل املـرأة يف     وشجعت اللجنة ليختنشتاين على تكثيف جهودها من أجل تعز        . اختاذ القرارات يف مجيع اجملاالت    
األدوار القيادية ويف وظائف اختاذ القرارات يف اهليئات السياسية، مبا يشمل الربملان واجملالس البلديـة، واللجـان،                 

  .)٧٤(ة الدبلوماسية، ويف القطاع اخلاصواجملالس االستشارية، ويف جمال اإلدارة العامة، مبا يف ذلك جمال اخلدم

 من ١ للفقرة  ليختنشتاين ما يلزم من تدابري، وال سيما تدابري خاصة مؤقتة وفقاًوأوصت اللجنة بأن تتخذ  - ٣٩
 للجنة ٢٣ للجنة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، والتوصية العامة رقم ٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ٤املادة 

ركة كاملة وعلى قدم املساواة يف مجيع       بشأن املرأة يف احلياة العامة، من أجل اإلسراع بتحقيق مشاركة املرأة مشا           
  .)٧٥(ة والنتائج احملققة على مر الزمنوينبغي أن ترصد ليختنشتاين أثر التدابري املتخذ. املستويات واجملاالت



A/HRC/WG.6/3/LIE/2 
Page 11 

 بتسجيل ازدياد يف نسبة مقاعد الربملان الـيت         ٢٠٠٨وأفادت الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة يف عام           - ٤٠
  .)٧٦(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٤ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٢تشغلها النساء من 

   احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء النسبة الكبرية للنساء من بني العاملني        - ٤١
ن العمل، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة املدى على احلالة االقتصادية  على أساس عدم التفرغ، ومن بني العاطلني ع       

عن قلقها قتصادية واالجتماعية والثقافية يف حني أعربت اللجنة املعنية باحلقوق اال، )٧٧( دورة حياهتا كلهاللمرأة يف
عنية بالقضاء على التمييز ضد     وأعربت اللجنة امل  . )٧٨( يف قطاع العمالة املنخفضة األجر     إزاء النسبة الكبرية للنساء   

، والفجوة يف األجور، وخروج عدد كبري من النساء مـن            وأفقياً املرأة عن قلقها إزاء استمرار العزل املهين رأسياً       
 تدابري لتحـسني    القوة العاملة بعد اإلجناب، كما أعربت عن قلقها كذلك إزاء إحجام القطاع اخلاص عن تنفيذ              

ت اللجنة ليختنشتاين على تكثيف جهودها لكي تكفل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل            وحث. )٧٩(وضع عمالة املرأة  
وينبغي أن تتخذ ليختنشتاين تدابري استباقية للقضاء علـى         . يف سوق العمل، يف كل من القطاعني العام واخلاص        

سيع نطاق تدابري تيـسري      بإتاحة الفرص التعليمية والتدريبية املعززة للمرأة، ومواصلة تو        العزل املهين، وذلك مثالً   
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   . )٨٠(ة إىل القوة العاملة بعد اإلجناب عودة املرأ 

ليختنشتاين على تكثيف جهودها املبذولة يف جمال برامج التأهيل اخلاصة بالنساء الالئي يضطلعن بعمل مـنخفض    
  . )٨١(لعملاألجر والنساء العاطالت عن ا

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليختنشتاين بتعزيز ورصد تطبيق التدابري احلاليـة                 - ٤٢
املتعلقة باألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي والعمل املتساوي القيمة، وترتيبات العمل املرنة، والعمل على أساس 

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         . )٨٢(لتفرغ، يف القطاعني العام واخلاص    عدم ا 
. )٨٣(قبوض لقاء العمل املتساوي القيمة     على تطبيق مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف األجر امل          ليختنشتاين أيضاً 

رأة، تدابري ملواجهة أية    وينبغي أن تضع ليختنشتاين، حسبما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل             
عواقب حمتملة تتضرر منها املرأة اليت تعمل على أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلـق مبعاشـها التقاعـدي                   

 من املرأة والرجل وحثت اللجنة كذلك ليختنشتاين على أن تكفل وضع تدابري ختص كالً .واستحقاقاهتا التقاعدية
ومسؤوليات العمل، وتعمل من أجل زيادة مشاركة الرجل يف النـهوض           لتسهيل التوفيق بني مسؤوليات األسرة      

 أن تعتمد تدابري تشجع اآلباء على زيادة        ويتعني على ليختنشتاين أيضاً   . ية ومسؤوليات الرعاية  باملسؤوليات املرتل 
  .)٨٤(يف إجياد حوافز مالية هلذا الغرضاستخدام اإلجازة الوالدية، والنظر 

  عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية بقلق أن حظر التمييز بسبب العرق           والحظت اللجنة امل    - ٤٣
   من قانون عقود العمل     ٤٦من املادة   ) أ(أو اللون أو املنشأ أو اجلنسية أو األصل اإلثين املنصوص عليه يف الفقرة              

وينبغـي أن تنظـر    .)٨٥(لترقيـة  جماالت التوظيف واألجـر وا ال ينطبق إال يف حالة إهناء عقد العمل، وال يشمل     
تصلة ليختنشتاين يف تعديل قانون عقود العمل مبا يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز العرقي واإلثين يف كل اجملاالت امل

  .)٨٦(بالعمالة والتوظيف والترقية
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ىن قـانوين   قلق إزاء عدم وجود حد أد     والثقافية  ويساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         - ٤٤
لألجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة يف الفترة األخرية من غرفة التجارة يف ليختنشتاين، ممـا أدى إىل عـدم                   

وأوصت اللجنة ليختنشتاين بالنظر يف وضع حد أدىن قانوين  . )٨٧( املفاوضات اجلماعية بشأن األجور    مشاركتها يف 
ا يف إطار االتفاقات اجلماعية على مجيع أصحاب العمـل          لألجر أو ضمان تطبيق األجور اليت يتم التفاوض بشأهن        

واملوظفني املنتمني إىل قطاع اقتصادي معني أو مهنة معينة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم يف غرفة التجارة،                 
  .)٨٨(وظفني وأسرهم وفقاً ألحكام العهدوضمان عيش كرمي للعاملني وامل

تاين وتشريعاهتا املتعلقة    معترف به صراحة يف دستور ليختنش      والحظت اللجنة أن احلق يف اإلضراب غري        - ٤٥
  وأوصت اللجنة ليختنشتاين باالعتراف يف تشريعاهتا احمللية اعترافاً صرحياً باحلق يف اإلضراب وحتديد             . )٨٩(بالعمل

انون املتعلـق  وشجعت ليختنشتاين على املبادرة إىل إلغاء األحكام الواردة يف الق. ما يسمح به من قيود هلذا احلق   
  .)٩٠(رابمبوظفي اخلدمة املدنية اليت ُتحّرم على هذه الفئة من املوظفني حق اإلض

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

، بعث املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية ٢٠٠٥يف عام   - ٤٦
الدول األعضاء يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، مبا فيها ليختنشتاين، تتعلق باملفاوضـات             والعقلية برسالة إىل    

وأُعرب عن قلق إزاء إغفال االتفاقات الثنائية األخرى للتجارة احلرة ضمانات هامة            . التجارية بني الرابطة وتايلند   
املفاوضات بني األطراف، شدد املقرر اخلاص      ومنذ انطالق   . تتعلق بالصحة العامة وهتدد التمتع باحلق يف الصحة       

 احترام احلق يف الـصحة والوصـول إىل         على أمهية احلرص على أن تضمن مجيع اتفاقات التجارة املربمة مستقبالً          
  .)٩١( ترد ليختنشتاين على هذه الرسالةومل. األدوية األساسية

ذوي االحتياجات اخلاصة، كتلك املتعلقة وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن عدداً من األطفال   - ٤٧
بالتعليم والصحة والرعاية البديلة وقضاء األحداث، ُيرسلون إىل خارج الدولة الطرف، نظراً حلجمها، فيسقطون              

ختنشتاين مسؤولة عن األطفال الـذين      يوشددت اللجنة على أمهية أن تبقى ل      . من واليتها وال يتمتعون حبمايتها    
يتلقون رعاية خاصة يف اخلارج، وأوصتها بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ             يرسلون إىل مؤسسات و   

  .)٩٢(رصد حقوق هؤالء األطفال ومحايتهااملالئم ل

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل عن قلقهمـا إزاء                - ٤٨
وطلبت اللجنة إىل ليختنشتاين مواصلة محالهتـا       . )٩٣(عاطون الكحول واملخدرات   الذين يت  ارتفاع عدد املراهقني  

التثقيفية، وال سيما احلمالت اليت تستهدف القصَّر، خبصوص املخاطر اليت ينطوي عليها التدخني وتعاطي الكحول 
ت جلنة حقـوق    وأوص. )٩٤(الدائمة جلميع األشخاص املتأثرين   واملخدرات، والسهر على إتاحة خدمات املشورة       

 يف إطار اتفاقية حقـوق الطفـل       ٢٠٠٣ الصادر يف عام     ٤الطفل ليختنشتاين بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم         
واملتعلق بصحة املراهقني ومنوهم، وأن تضمن يف مجلة أمور معاجلة األطفال متعاطي العقاقري واملخدرات كضحايا               

  .)٩٥(اإلدماجمن خدمات التعايف وإعادة وأن تزودهم مبا يلزم 
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وظلت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء ضعف االهتمام مبسألة حاالت احلمل يف سـن مبكـرة وأوصـت                    - ٤٩
  ليختنشتاين بتعزيز التدابري الالزمة ملنح املراهقني إمكانية احلصول على معلوماٍت عن الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،              

  .)٩٦(التخطيط األسري ووسائل منع احلملمبا يف ذلك عن 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنظر ليختنشتاين يف مراجعة القوانني املتعلقـة                  - ٥٠
 ٢٤باإلجهاض بغرض إزالة األحكام العقابية حبق املرأة اليت جتري عملية إجهاض، مبا يتفق مع التوصية العامة رقم 

  .)٩٧( بيجنيصحة، ومع إعالن ومنهاج عملللجنة، بشأن املرأة وال

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير                 - ٥١
تفيد بأن األشخاص املنحدرين من أصل إثين خمتلف، وخباصة ملتمسو اللجوء والنساء املنحدرات من أصل مهاجر، 

  .)٩٨(رضون لصعوبات يف استئجار املساكنيتع

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق ضعف أداء أطفال املهـاجرين يف                - ٥٢
فـاض  املدرسة مقارنة باألطفال أصيلي ليختنشتاين، والصعوبات اليت يواجهوهنا يف جتاوز املرحلة اإلعدادية، واخن            

وشجعت اللجنة ليختنشتاين على مواصلة السعي إىل احلد من احلواجز          . )٩٩( نسبياً يف مرحلة التعليم العايل     عددهم
اللغوية من خالل تكثيف تعليم اللغة األملانية ألطفال املهاجرين، وتقدمي دروس تدارك مالئمة هلؤالء األطفـال،                

وشجعت ليختنشتاين أيضاً على رفـع      . احلياة املهنية يف املستقبل   وزيادة وعي األسرة بأمهية التعليم يف النجاح يف         
 سنة إىل سن أكرب، حىت تضمن هلؤالء الطلبة         ١١سن توجيه الطلبة إىل إحدى درجات التعليم الثانوي الثالث من           

  .)١٠٠(ة من النضج عند اختاذ هذا القراربلوغ مرحلة كافي

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

  حظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن اجلنسية متنح مبوجب قـانون تـسهيل التجنـيس                 ال  - ٥٣
وأعربت اللجنة  .  سنة، وهي مدة ترى اللجنة أهنا مفرطة الطول        ٣٠على أساس إقامة دائمة مدهتا      ) ٢٠٠٠لعام  (

مة واحلصول على تـصويت      عن قلقها من أن اإلجراء السريع، الذي يشترط مخس سنوات من اإلقامة الدائ             أيضاً
مؤيدة يف االستفتاء الشعيب الذي جتريه البلدية اليت يقطنها طالب اجلنسية، قد ينطوي على متييز لعدم وجود معايري      

وأوصت اللجنة بأن تنظر ليختنشتاين يف تعديل قانون تسهيل . موضوعية حتكم ما يتخذ من قرارات يف هذا الصدد
مة املشترطة يف إجراء منح اجلنسية، وضمان عدم ارتكاب متييز يف حق الفئـات              التجنيس هبدف تقليص فترة اإلقا    

 على اختاذ التدابري الالزمـة      وحثت اللجنة ليختنشتاين أيضاً   . اخلاصة من غري املواطنني يف سياق عملية التجنيس       
مة من غـري املـواطنني      لضمان إمكانية إخضاع نتائج االستفتاءات الشعبية البلدية املتعلقة بطلبات التجنيس املقد          

وأشارت ليختنشتاين يف رد املتابعة إىل أهنا أعدت        . )١٠١(ان حق الطعن يف القرارات املتخذة     ملراجعة قانونية وضم  
عرضته على اجلماعات واملؤسسات املعنية يف      ) ٢٠٠٠لعام  (مشروع قانون بشأن مراجعة قانون تسهيل التجنيس        

وتنـوي  .  مشاركني مضمون توصية اللجنة يف سياق إجراء املشاورة        وقد أثار عدة  . إطار مشاورة واسعة نطاق   
  .)١٠٢(٢٠٠٨انون على الربملان خالل عام  إىل نتائج املشاورة، أن تعرض مشروع القاحلكومة، استناداً
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 باألمر املتعلق بتنقل األشخاص، يتوقف حق       والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أنه عمالً          - ٥٤
 غري مباشر يف حق األقليات، اليت يعـاين         األسرة على القدرة املالية للمتقدم بالطلب، وهو ما ميثل متييزاً         استقدام  

.  االقتصادي، وينطبق ذلك بصفة خاصة على نـساء األقليـات          - أفرادها أكثر من غريهم التهميش االجتماعي       
األسرة جلميع األشخاص بدون أي متييز      وأوصت اللجنة ليختنشتاين مبراجعة تشريعها احلايل لضمان حق استقدام          

 على تقييم مدى كون الشروط املالية املفروضة على         وحثت اللجنة ليختنشتاين أيضاً   . على أساس األصل العرقي   
 غري مباشر يف حق األقليات اليت يعاين أفرادها أكثر مـن غريهـم مـن التـهميش                  استقدام الزوج قد متثل متييزاً    

  .)١٠٣( االقتصادي- االجتماعي 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
تالحظ اللجنة أن القوانني واملمارسات اليت تتبعها الدولة الطرف تتفق فيما يبدو إىل حد بعيد مع التزاماهتا   - ٥٥

ـ    ورحبت اللجنة بالتزام ليختنشتاين بعدم تسليم أي فرد إىل أي دولة حي           . مبوجب العهد    ه فيهـا   تمـل أن يواج
  .)١٠٤(عقوبة اإلعدام

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبسامهات ليختنشتاين يف مشاريع املـرأة وتعزيـز                  - ٥٦
  .)١٠٥( إطار براجمها للتعاون اإلمنائياحلقوق اإلنسانية للمرأة يف

عدل املتعلق بتنقل األشـخاص، يف      اعتماد األمر امل  اء على التمييز العنصري بارتياح      والحظت جلنة القض    - ٥٧
 مسألة إدماج األجانب كهدف من أهداف الدولة، وإنشاء فرقة ، وفيه ُرسِّخت قانونيا٢٠٠٤ًنوفمرب /تشرين الثاين

  .)١٠٦(٢٠٠٦نوفمرب /فرص يف تشرين الثاينعمل معنية باإلدماج تتبع ملكتب تكافؤ ال

لدراسة دور ليختنـشتاين يف      ٢٠٠١ للمؤرخني يف عام      املستقلة والحظت اللجنة بارتياح إنشاء اللجنة      - ٥٨
  .)١٠٧(٢٠٠٥ للجنة واستنتاجاهتا يف عام احلرب العاملية الثانية، ورحبت بنشر التقرير النهائي

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  توصيات حمددة للمتابعة

تمييز العنصري إىل ليختنشتاين أن متدَّها يف غضون عام واحد          ، طلبت جلنة القضاء على ال     ٢٠٠٧يف عام     - ٥٩
رصد الـسلوك   اجلنسية؛ وب على  مبعلومات عن الطريقة اليت تابعت هبا توصياهتا املتعلقة بإجراء التجنيس واحلصول            

  .)١٠٩(٢٠٠٨فرباير /رد املتابعة يف شباطوورد . )١٠٨(العنصري وكره األجانب

  اعدة التقنية بناء القدرات واملس- خامساً 
  .ال ينطبق
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