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 مقدمة

 ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنـسان      اً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق          - ١
 وجـرى . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

رأست وفـد   تو. ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ة يف   االستعراض املتعلق بليختنشتاين يف اجللسة التاسعة املعقود      
  اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بليختنشتاين       قدو.  بيك، وزيرة اخلارجية   - ليختنشتاين السيدة ريتا كيرب     

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ الثالثة عشرة املعقودة يف تهيف جلس

، من أجل تيسري استعراض حالة حقوق ٢٠٠٨سبتمرب /ل أيلو٨وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف   - ٢
 .أملانيا واألردن واملكسيك: من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(اإلنسان يف ليختنشتاين، جمموعة مقررين 

، صدرت الوثائق التالية يف إطار استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق  - ٣
 :نيف ليختنشتاي

 ؛)A/HRC/WG.6/3/LIE/1) (أ(١٥للفقرة اً وفقاملقدم وطين التقرير ال  )أ(

ـ            لميع  جت  )ب(   )ب(١٥للفقـرة   اً  لمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
)A/HRC/WG.6/3/LIE /2(؛ 

 .)A/HRC/WG.6/3/LIE /3) (ج(١٥لفقرة لاً موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق  )ج(

 كل من أملانيا، والدامنرك، اًسلف أعدهتا مسائلأحيلت إىل ليختنشتاين، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة و  - ٤
 .والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

 ستعراض عرض احلالة من جانب الدولة موضوع اال- ألف 

 بيك، وزيرة   - ، قدمت السيدة ريتا كيرب      ٢٠٠٨رب  ديسم/ كانون األول  ٥يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٥
ضـمن  ُوضـعت    قد    يف ليختنشتاين  اخلارجية يف ليختنشتاين، التقرير الوطين لبلدها، مؤكدة أن حقوق اإلنسان         

ية معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان وقالت إن بلدها طرف يف غالب. للبلدأولويات السياسة اخلارجية 
ويسعى إىل االمتثال اللتزاماته مبوجبها، مبا يشمل تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة ومتابعة       

ن ليختنشتاين تعترب احلوار مع هيئات معاهدات األمم املتحدة وآليات الرصد           أ وأوضحت. توصياهتا بصورة فعلية  
 .تستوحي منه سياستها العامة الوطنية بشأن حقوق اإلنساناً  هامالتابعة جمللس أوروبا مصدراً

 للتعاون الشفاف والوثيق بني خمتلف أطراف اإلدارة الوطنية  أن التقرير املقدم مثرةٌ   بليختنشتاين  وفد   وأفاد  - ٦
احلوار مع اجملتمع املـدين   أمر جيعل من صغر حجم البلدقال الوفد إن و. جملتمع املدينمن جانب ا نشطةوملشاركة  
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 أعربت ليختنشتاين عن ارتياحها لبث ومن مث.  للسياسة العامة اليت تتبعها الدولة يف جمال حقوق اإلنسانمميزةمسة 
 .وقائع حوار االستعراض الدوري الشامل على اإلنترنت

 . تقريرها الوطين آخر املستجدات منذ تقدميعلىوأطلعت ليختنشتاين الفريق العامل    - ٧

، ناقش الربملان يف قراءة أوىل القانون اجلديد املتعلق باألطفال والشباب، الذي            ٢٠٠٨سبتمرب  /ففي أيلول   - ٨
مهد الطريق القتراح احلكومة االنضمام إىل اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين علـى                 

بانضمامها إىل هذه االتفاقية يف وضع ميكنها من التصديق على الربوتوكول           وستكون ليختنشتاين   . الصعيد الدويل 
كمـا  . االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

 .اريسبادئ بملاً ، وفقعلى تعيني أمني مظامل معين باألطفالاً ينص قانون األطفال والشباب أيض

ويستند إنشاء اآللية الوقائية الوطنية املستقلة املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   - ٩
ملتعلق بتنفيـذ   القانون  ل  الصيغة املنقحة  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل           

 عن اللجنة األوروبية املعنيـة مبنـع        اليت صدرت يات ذات الصلة باملوضوع      الذي يراعي بدوره التوص    ،األحكام
إىل جلنة مناهضة التعذيب اً بتقدميها تقريراً وأفادت ليختنشتاين أيض.  إىل ليختنشتاينة موفديهاالتعذيب عقب زيار

 هيئات معاهدات   منظومة ، معتربة أهنا قد أوفت جبميع التزاماهتا اإلبالغية يف إطار         ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
 .األمم املتحدة

 على منح التجنيسوينص قانون . للتجنيساً جديداً لألجانب وقانوناً قانوناً واعتمد برملان ليختنشتاين أيض  - ١٠
، ستكون ليختنشتاين يف ٢٠٠٩فرباير /ومع بدء سريان القانون يف شباط. ألطفال اللقطاء وعدميي اجلنسيةلاملواطنة 

 ٧حلقوق املدنية والسياسية واملادة     با  اخلاص من العهد الدويل  ) ٣(٢٤ن سحب حتفظاهتا على املادة      وضع ميكنها م  
 املتعلقة مبركـز    ١٩٥٤ إىل اتفاقية عام     ليختنشتايننضمام  الكما سيمهد ذلك الطريق     . من اتفاقية حقوق الطفل   

 .ض حاالت انعدام اجلنسيةيخفت ل١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام 

وأبرزت ليختنشتاين وجود إرادة سياسية لديها بعدم ترك األزمة املالية تؤثر على التزامها املتعلقة بالتعاون   - ١١
 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية قبل هناية            ٠,٧اإلمنائي وببلوغ هدف ختصيص نسبة      

دعم املشاريع الصغرى اليت    ل ليختنشتاينة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها       املساعد وُيرصد جزء كبري من   .  احلايل العقد
 .تنفذها املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية

من جانب البلدان األخرى، ذكّرت     اً  سلفويف معرض جواب ليختنشتاين على األسئلة اليت أحيلت إليها            - ١٢
وأوضـحت أن اللجنـة تـضع    . ٢٠٠٥تابع هلـا يف عـام       بإنشاء جلنة تكافؤ الفرص ومكتب تكافؤ الفرص ال       

 الالزمة،  العمليةتوصيات  ال أمهيتها االجتماعية، وتضع     حسبتكافؤ الفرص   ب ملعاجلة املسائل املتعلقة  استراتيجيات  
أما املكتب فهو يركـز     . ذ التدابري املتخذة، وتقدم املشورة إىل احلكومة      ي تنف اقب التطورات احلاصلة، وتر   صدوتر

باملساواة بني اجلنسني،   تكافؤ الفرص يف القانون والواقع يف جماالت تتعلق مثالًوتعزيز على مكافحة التمييز أنشطته
ويعمل املكتب بصفة خاصة كجهة     . واملعوقني، واهلجرة، وإدماج األجانب، واحلرمان االجتماعي، وامليل اجلنسي       

 لألشـخاص الـذين     خدماتقدم  ت تيسري وكجهة   اسيةاألسقانونية  الساعدة  املاتصال يلجأ إليها الضحايا لتلقي      
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  املكتـب  نفذوي.  الشكاوى املقدمة إىل احملكمة اإلدارية واحملكمة الدستورية       ، وذلك يف أمور منها    يطلبون املشورة 
 .مبادرات للتوعية ويصيغ ورقات يبدي فيها رأيه يف املقترحات التشريعية

، فهو يكمل بصورة مباشرة "مبادئ باريس" يف املتضّمناملعىن على حنو تام ب ومع أن املكتب ليس مستقالً  - ١٣
ومن أجل . تصرفات من جانب السلطات احمللية واملركزيةتطعن يف تقدمي شكاوى  لاإلطار القانوين واهليكلي احلايل

 إىل ذلـك    وإضافة. ملبادئ باريس اً  ط لتعيني أمني مظامل معين باألطفال وفق      خطَّزيادة تنويع وتعزيز هذا النظام، يُ     
أُسندت إىل منظمة غري حكومية هي رابطة ليختنشتاين املعنية باألشخاص املعوقني صالحية رصد تنفيذ القـانون                

وسـوف  . اجلديد لتكافؤ الفرص وإحالة الشكاوى املتعلقة بعدم االمتثال ألحكام القانون إىل احلكومة واحملاكم            
األنشطة اليت تقوم هبا اآللية ستعزز  و تكافؤ الفرصلفرص وجلنةل هاتان اهليئتان اجلديدتان عمل مكتب تكافؤ اتكمِّ

خمتلـف هـذه   يف ظل وجود و. الوقائية الوطنية املنشأة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  
 . ال تعتزم احلكومة إقامة مؤسسة عامة حلقوق اإلنسان،اآلليات

اواة بني اجلنسني، الذي يركز بصفة خاصة على أماكن العمل،          وشددت ليختنشتاين على أن قانون املس       - ١٤
دخل وقد أُ. لبلدان اجملاورة ومن تشريعات االحتاد األورويب ذات الصلة باملوضوعيف اقد استوحي من قوانني مماثلة 

 تعترب  الو. لتعديالت على قوانني شىت هبدف النهوض بالتكافؤ بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة            اعدد كبري من    
 يغلب عليه أن بعضها   اً  ليختنشتاين أن من املناسب اعتماد تشريع شامل يتناول يف نص واحد مجيع املسائل، علم             

 والية مكتب تكافؤ الفرص مع ذلك مجيع جوانب احلياة ومن مث تتيح ما يلزم من تنـسيق                  وتغطي. تقينالطابع  ال
 . للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةلصدد يف هذا املا تركز عليه توصيةاً ومشول يف النهج، وفق

. هاوأوضح الوفد أن التكافؤ بني املرأة والرجل على الصعيد القانوين غاية اقتربت ليختنشتاين من حتقيق                - ١٥
وعملية . تعمل من أجله  من العمل، وهو أمر ال تزال احلكومة        اً   مزيد يستلزماً  مطلبلكن التكافؤ يف الواقع ال يزال       

وتتنـاول املـشاريع    . بنشاط على دعمهما  احلكومة   تدأب  األجل إحداث تغيري على صعيد الوعي عملية طويلة      
العديدة اليت أطلقها مكتب تكافؤ الفرص جماالت التعليم، والعمل، واملالءمة بني األسرة ومـسؤوليات العمـل،                

 على مسألة مشاركة    ٢٠٠٨/٢٠٠٩رة  وتركز خطة العمل للفت   . والعنف املرتكب ضد املرأة، والسياسات العامة     
لع  فرصة لقياس تأثري األنشطة اليت اضط٢٠٠٩ُ االنتخابات الربملانية املقبلة لعام كونوست. املرأة يف احلياة السياسية

 . يف املائة من أعضاء الربملان الوطين٢٤اً ومتثل النساء حالي. هبا

إعداد مفهوم يرمي إىل حتسني مجع البيانـات يف  وأشارت ليختنشتاين إىل أن معهد أحباث مستقل بصدد           - ١٦
غري أن مسألة تفصيل البيانات الشخصية يف بلد يبلغ تعداد . سياق مكافحة العنصرية وتقييم خمتلف أشكال التمييز

 كهذا ميكن اً  أمرمث إن   . من منظور انتهاك احلق يف اخلصوصية     اً   نسمة تبقى مسألة حساسة نسبي     ٣٥ ٠٠٠سكانه  
 .لتمييزآخر لاً يكون رافدور بالفروق العرقية وغريها و الشعيقويأن 

 تقليص  يفبأن تنظر   أوصى احلكومة   قوق اإلنسان   جملس أوروبا حل   مفوض   أناً  سلف سؤال مقدم    وورد يف   - ١٧
لكن غالبية كربى من    .  مبنح اجلنسية ويف تعديل نظام تصويت األهايل على منح املواطنة          املتعلقاإلقامة  مدة  شرط  

 يف إجراء االستشارة املوسع املؤدي إىل اعتماد القانون اجلديد للتجنيس مل تؤيد إدخال أي تغيري علـى            املشاركني
 . النظام القانوين احلايل فيما يتعلق بأي من املسألتني
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 حق التـصويت يف      نطاق وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن توسع ليختنشتاين          - ١٨
د الوفد على أن حق تصويت غري  ويف هذا الصدد، شدّ   . منذ مدة طويلة  يف البلد   ية ليشمل املقيمني    االنتخابات احملل 

 حقـوق  حلمايةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وال يف االتفاقية األوروبية يف  اً  ليس وارد املواطنني  
 االقتـصادي  حيث وزهنـا كز قوي للغاية من     وأضاف الوفد أن البلديات تتمتع مبر      .اإلنسان واحلريات األساسية  

ومع ذلك . والسياسي، وأن املشاركة يف االنتخابات احمللية قد تؤدي إىل احلق يف املشاركة يف االستفتاءات الشعبية
   يف خمتلـف اللجـان االستـشارية علـى الـصعيدين            فاعلمثة حاالت كثرية يضطلع فيها غري املواطنني بدور         

 .احمللي والوطين

توصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واختـذت       أْولت كل اهتمامها ل   أهنا  اً  أوضحت ليختنشتاين أيض  و  - ١٩
. منها على أن تضمن جلميع األشخاص احلق يف الوصول إىل حمام منذ بداية احتجـازهم              اً  اخلطوات الالزمة حرص  

 رأس الشخص املعتقل عنـد إلقـاء        ييغط قناع   اللجوء إىل وضع  وفيما يتعلق مبا أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء          
 استخداممن الشرطة الوطنية خمول اً واحد فصيالًالقبض عليه ونقله إىل مكان االحتجاز، أوضحت ليختنشتاين أن 

وهذه املمارسة نادرة وال تطبق إال . ملبدأ التناسباً  ووفقعند الضرورة القصوى هذا األسلوب، وال يقوم بذلك إال
هبدف ضمان سالمة أفراد الـشرطة      اً  عنيفاً  للغاية أو جمرم  اً   خطري  املعتقل  يكون الشخص  يف حاالت معينة عندما   
مستمرة لتدريب الشرطة على عمليات اعتقـال       أخرى   بانتظام دورات أساسية و    وُتعقد. املشاركني يف االعتقال  

يختنشتاين أية ادعـاءات ومل     أشارت اللجنة يف هذا الصدد إىل أهنا مل تتلق خالل زياراهتا إىل ل            قد  و.  فيهم املشتبه
 . أدلة أخرى بشأن حالة سوء معاملة تعرض هلا شخص خالل احتجازه لدى الشرطة واستجوابهة أيتصل إىل

 البلدان من وجمموعات مماثلة  من ليختنشتاينوفيما يتعلق مبسألة وجود صالت بني متطرفني ميينيني شباب  - ٢٠
وتتمثـل  .  الشرطة الوطنيـة برئاسة ٢٠٠٣ العنف يف عام ملكافحةة  جلنتشكيل    إىل  ليختنشتاين أشارتاجملاورة،  

، وحماكمة  تاإليديولوجياواليتها يف أمور من بينها إجراء رصد عن كثب ملسار األشخاص الذين يأخذون هبذه               
لفت وكُ. ، واختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع أنشطة اليمني املتطرف        بالتطرف اليميين الضالعني يف جرائم ذات صلة      

 بإجراء دراسة اجتماعية هلذه الظاهرة من أجل حتديد مساهتا بدقة والوقوف على أسباهبا ٢٠٠٧يف عام اً اللجنة أيض
ملا اقترحته جلنة القـضاء  اً اجلذرية، ووضع استراتيجية ومفهوم حمدد للعمل على منع انتشار التطرف اليميين، وفق        

وإضافة إىل ذلك، مثة تعاون منتظم ووثيق بني . ٢٠٠٩راسة يف عام ويتوقع صدور نتائج الد. على التمييز العنصري
 . قوات الشرطة يف ليختنشتاين وسويسرا والنمسا وأملانيا بشأن هذه املسألة

ركيزة هامة تقوم عليها السياسة العامة للدولة يف جمال         اً  وقالت ليختنشتاين إن التعاون اإلقليمي هو أيض        - ٢١
 بشأن االجتار باألشخاص ٢٠٠٦وعلى الصعيد الوطين ُعقدت مائدة مستديرة يف عام  .مكافحة االجتار باألشخاص

. وأعدت جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن التعامل مع قضايا االجتار باألشخاص وهي مبادئ اعتمدهتا احلكومة          
وإذا ما قررت . اً يوم٣٠ا  مدهتاملفترضنيوتنص املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمور، على إتاحة مهلة تفكري للضحايا 

وجيري العمـل   . نح تصريح إقامة يغطي فترة التحقيقات واإلجراءات القضائية       متالضحية التعاون مع السلطات،     
 النوادي الليلية، وهي الفئة اليت تعترب       راقصات ب خاص املائدة املستديرة على وضع مشروع احتياطي        يف إطار اً  حالي

 تلك الفئة من الراقـصات    لوائح تنظيمية مفصلة حلماية     اً  اعتمدت احلكومة أيض  و. احللقة األضعف يف هذا الصدد    
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وإىل حد .  الشرطة الوطنية ومكتب اهلجرة واجلوازات يف النوادي الليلية        ها تنفذ  عمليات تفتيش منتظمة   قوم على ت
 . حاالت اجتار باألشخاص يف ليختنشتاينيكشف النقاب عناآلن، مل 

 املناهج الدراسية ملستويي التعليم االبتدائي والثانوي تتضمن تدابري ترمـي إىل            وأوضحت ليختنشتاين أن    - ٢٢
ومن أجـل   . ز بصفة خاصة على الدروس املكثفة لتعليم اللغة األملانية        ركّهي ت و. تعزيز إدماج األطفال املهاجرين   

ـ   ٢٠٠٧/٢٠٠٨التشجيع على االحترام املتبادل والتسامح، بدأ يف السنة الدراسية           شروع منـوذجي يف     تنفيذ م
ونتيجة للنجاح الذي لقيه     . إىل األطفال املسلمني باللغة األملانية     ة الديني التربية ادة م هبدف تلقني املدارس االبتدائية   

، على أن يصبح يف هناية املطاف، بعد تقييمه مـن الـسلطات             ٢٠٠٨/٢٠٠٩املشروع، فقد جرى متديده للسنة      
 .عادي للمدارس االبتدائيةمن املنهج الدراسي الاً املختصة، جزء

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 .ببيانات خالل احلوار التفاعلياً  وفد٢٦أدىل   - ٢٣

ووجه عدد من الوفود الشكر لوفد ليختنشتاين على بيانه الشامل وتقريره الوطين والحظت بارتياح أن                 - ٢٤
اً وأشيد أيـض  . ملنظمات غري احلكومية خالل إعدادها للتقرير الوطين      ليختنشتاين تشاورت مع طائفة واسعة من ا      

بتعاون ليختنشتاين مع آليات حقوق اإلنسان على الصعيدين األورويب والدويل، ال سيما مع هيئات معاهـدات                
 .األمم املتحدة

 وجهت إليها فيما     اليت املكتوبةوأعربت هولندا عن تقديرها للردود اليت قدمتها ليختنشتاين على األسئلة             - ٢٥
والحظت بـصفة خاصـة     . يتعلق بإدماج غري املواطنني يف املسار التعليمي ومشاركتهم يف اجملال السياسي احمللي           

لألسر اً  منهج املدارس االبتدائية العمومية، مربزة أن اخليار الوحيد الذي كان متاحة يف اإلسالميالتربيةإدخال مادة 
وأوصت هولندا بأن تواصل ليختنشتاين اختاذ خطوات . طفاهلا هو إرساهلم إىل املسجداملسلمة لتقدمي تعليم ديين أل

عن نتائج ذلك يف اجلولة املقبلة من اً ، وبأن تقدم تقريرة التعليميالعمليةلتحسني إدماج خمتلف الفئات، ال سيما يف 
ويت للمقيمني يف البلد ملـدة      بأن تنظر ليختنشتاين يف منح حق التص      اً  وأوصت أيض . االستعراض الدوري الشامل  

طويلة ممن ليسوا مواطنني، وأن تضع آليات مناسبة تتيح استشارة غري املواطنني ومشاركتهم على حنو فعلـي يف                  
وإذ رحبت هولندا باخلطوات اإلجيابية املتخذة من أجل توسيع . عملية اختاذ القرارات السياسية على الصعيد احمللي

 املتعلقة يف القوانني واملبادرات     بإيالء االعتبار لتشمل األزواج من نفس اجلنس، أوصت       دائرة املساواة يف احلقوق     
 . سألة امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ملباملساواة

 العنف، وجلنة رصد األوضاع يف مؤسسات       مكافحةورحبت املكسيك بإنشاء جلنة تكافؤ الفرص، وجلنة          - ٢٦
. وطنية مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          اإلصالح، اليت ستعمل كآليات وقائية      

واستفسرت املكسيك عن التدابري املتخذة لزيادة الوعي مبسألة املساواة بني اجلنسني والقضاء على القوالب النمطية 
يات جلنـة   وأوصت ليختنشتاين باالستجابة لتوص    . املرأة يف األدوار التقليدية     دور واملواقف اليت تؤدي إىل حصر    

احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    ب  املعنية لجنةالالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و         
معاجلة مسألة انعدام املساواة بني الرجل واملرأة، ال سيما يف جمال العمل والتمثيـل يف الوظـائف     هبدف  والثقافية  
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وأوصت املكسيك ليختنشتاين بأن تعاجل مسألة حقوق       . ء على العنف املرتيل   العليا، ولزيادة العمل من أجل القضا     
والتمست معلومات بشأن التدابري املتخذة حلماية حقوق املهاجرين بصرف النظـر عـن             . اإلرث اخلاصة بالنساء  

وحثت املكسيك ليختنشتاين علـى     . وضعهم ولتعزيز إدماجهم يف ظل فرص متكافئة مهما كان بلدهم األصلي          
إتاحـة   يف هذا اجملال، مع التركيز بصفة خاصة علـى           اليت ال تزال قائمة   لتحديات  ل إلجياد حل ثيف جهودها   تك

قوق العمل، وإجراءات منح اجلنسية، ومسألة مل مشـل       حاخلدمات الصحية والسكن، و    جيد، و  الوصول إىل تعليم  
احملتجزين، وشجعت ليختنـشتاين  وأشادت املكسيك مبا قدمته الوزيرة من معلومات بشأن ضمان حقوق        .األسر

كما شجعت املكسيك   . على جهودها الرامية إىل االمتثال ملالحظات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا الصدد            
ليختنشتاين على االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وإىل بروتوكـويل             

لى االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      ع التصديق أخرى ليختنشتاين إىل  توصيات   ودعت يف . اتفاقية حقوق الطفل  
 . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلىمجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 وأشارت إىل قلق جلنة   . أما فرنسا فقد أشادت بكون ليختنشتاين طرف يف أهم صكوك حقوق اإلنسان             - ٢٧
 مل مشل األسر وتوقفه على القدرة املالية لصاحب الطلب، مث استفسرت  مسألةالقضاء على التمييز العنصري بشأن

إىل مـا   اً  وتطرقت فرنسا أيـض   . عن مدى اعتزام ليختنشتاين ضمان مرونة أكرب فيما يتعلق مبعايري مل مشل األسر            
.  سنة من اإلقامة الدائمة٣٠ة، اليت ال متنح إال بعد أشارت إليه اللجنة من قيود مفروضة على احلصول على اجلنسي

من البلدية اليت يقيم    اً  إجيابياً  وفيما يتعلق باإلجراء املعجل، الذي يتطلب مخس سنوات من اإلقامة الدائمة وتصويت           
كون  الشرط األخري ال يستند إىل معايري موضوعية وميكن أن ي           هذا فيها املترشح، كانت اللجنة قد أشارت إىل أن       

وسألت فرنسا عما إذا كانت ليختنشتاين تعتزم اعتماد مرونة على صعيد التشريع من أجل تسهيل احلصول . اًمتييزي
وفيما يتعلق مبا أوردته جلنة حقوق الطفل بشأن عدم جواز طلب آباء األطفال املولودين خارج إطار . على اجلنسية

إىل األمهات، سألت فرنسا عما إذا كان باإلمكان تعـديل           اًالزواج حضانة أطفاهلم، حيث تسند احلضانة تلقائي      
. التشريع الوطين، يف األجل املتوسط، إلتاحة إمكانية التماس اآلباء حضانة أطفاهلم املولودين خارج إطار الزواج              

 جلنة حقوق الطفل بشأن عدم حظر مجيع أشكال املعاقبة البدنيـة لألطفـال              هإىل ما أوردت  اً  وأشارت فرنسا أيض  
راحة ويف مجيع األماكن، ال سيما يف إطار األسرة، وأوصت بأن حتظر ليختنشتاين بالقانون وبدون استثناء مجيع ص

وإذ رحبت فرنسا بقرار احلكومة تعيني أمني مظامل معين باألطفال، أوصت بـأن    . أشكال املعاقبة البدنية لألطفال   
. تناول الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفـل      تنظر ليختنشتاين يف وضع آلية مستقلة يف أقرب أجل ممكن ل          

 .يف منظمة العمل الدوليةاً عما إذا كانت احلكومة ختطط لتصبح عضواً وسألت فرنسا أيض

 املواقـف   ترسـخ أما أملانيا فقد أشارت إىل ما أوردته جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من قلق إزاء                   - ٢٨
وأوصت اللجنة بـصفة  . لقة بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع    التقليدية والقوالب النمطية املتع   

ملا يـنص   اً  خاصة بتوسيع نطاق التشريع احلايل فيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع اجلنس يف أماكن العمل، وفق               
ـ    . عليه قانون املساواة بني اجلنسني، ليشمل مجيع جوانب احلياة         لوب الـذي تعتـزم     واستفسرت أملانيا عن األس

 . ليختنشتاين اعتماده ملتابعة هذه التوصية

 مسألة املساواة بني الرجل واملرأة معترفة يف الوقت ذاته بأن حالـة حقـوق                من جهتها  وأثارت السويد   - ٢٩
 يف الربملـان ويف   اً  ناقـص   وإذ الحظت السويد أن املرأة تظل ممثلة متثيالً       . بصفة عامة اً  اإلنسان يف البلد جيدة جد    
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احلكومة رغم ما اختذ من تدابري، أوصت ليختنشتاين بأن تواصل استطالع اختاذ تدابري سياساتية جديدة لتعزيـز                 
 .املساواة بني اجلنسني وحتقيق توازن بينهما يف اهليئات السياسية

  لليختنشتاين يف  املستقبليةوالحظت موناكو أن التقرير الوطين يتضمن بعض التوضيحات بشأن السياسة             - ٣٠
 اجملتمع املدين   مشاركةزيادة  ل  اتباعه  تعتزم ليختنشتاين  عن األسلوب الذي  جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية، وسألت      
 . واملنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد

وأوصت إيطاليا ليختنشتاين بأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع             - ٣١
، واضـعة يف اعتبارهـا   ٢٠٠٠ء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الذي وقعته يف عام      األطفال وبغا 

قوق اإلنسان حلجملس أوروبا مفوض وإذ ذكّرت إيطاليا بتوصية . السجل اهلام لليختنشتاين يف جمال حقوق الطفل      
نف املرتيل اللوايت يرغنب يف مواصـلة       اليت تدعو ليختنشتاين إىل معاجلة حالة الزوجات األجنبيات من ضحايا الع          

، استفسرت عما إذا كانت ليختنشتاين قد اختذت تدابري ملتابعة هذه           أزواجهنإقامتهن يف البلد بعد انفصاهلن عن       
 .العالقة الزوجيةغري مربوطة ب تصاريح اإلقامة املمنوحة للزوجات بأن تكونالسماح بالتوصية، ال سيما 

بعض املشاكل ال تزال حتول دون بلوغ املساواة يف الواقع، رغم أهنا أبرزت التقدم والحظت األرجنتني أن   - ٣٢
، الذي ١٩٩٩ورغم اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني يف عام . املتواصل الذي حتقق يف جمال املساواة بني اجلنسني

 بعض املواقف النمطية املتعلقة بقاء اعتربته األرجنتني خطوة إجيابية، فقد أكدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
بأدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع ككل، وحثت ليختنشتاين على تنفيذ سياسة شاملة للتغلب               

واستفسرت األرجنتني عن السياسات اليت تنفذها الدولة أو ختطط . على هذه األمناط على الصعيدين العام واخلاص
وأوصت األرجنتني ليختنشتاين بأن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية         . اللتنفيذها يف هذا اجمل   

 .مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلى قبول اختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري

ادية واالجتماعية وأوصى االحتاد الروسي ليختنشتاين، على غرار ما اقترحته اللجنة املعنية باحلقوق االقتص  - ٣٣
ـ                 اً والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري، بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفق

بأن تعزز ليختنشتاين من جهودها الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص          اً  وأوصى االحتاد الروسي أيض   . ملبادئ باريس 
على ما أعربت عنه اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اً مشدداملتاحة للنساء والرجال يف سوق العمل، 

 أو يشغلن ال يعملن النساء  مرتفعة للغاية مننسبةكون والثقافية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من قلق إزاء 
 . وظائف دنيا

من أجل حتقيق   ملبذولة   بشأن اجلهود ا    لليختنشتاين أما سويسرا فقد أشارت إىل ما ورد يف التقرير الوطين           - ٣٤
 متييز قـانوين يف     وجود حالة اً   أيض أوردتمن التقرير   ) أ(٧٦ الفقرة   بيد أن . املساواة بني املرأة والرجل يف الواقع     

وسألت سويسرا عما إذا كانت السلطات ختطط لتعديل القانون املتعلق باإلرث لضمان املساواة يف              . جمال اإلرث 
 العنف  يف مجيع قضايا  وأوصت بأن تعتمد ليختنشتاين مبدأ املالحقة القضائية التلقائية         . رأة والرجل املعاملة بني امل  

 .  بني األزواج من نفس اجلنساملوثَّقة باملعاشرةاملرتيل وأن تواصل العمل من أجل صياغة وسن قانون يسمح 
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أن مسألة املساواة بـني املـرأة    مسائل، أبدت مالحظات بش   على ما أثري من   ويف معرض رد ليختنشتاين       - ٣٥
وأضاف أن . ١٩٨٤ عام  ليختنشتاين يفيف قد أُقر حق املرأة يف التصويت ويف أن تنتخبوقال الوفد إن . والرجل
 ،كومةاحلزداد عدد النساء يف ي ، وأن٢٠٠٩أكرب يف الربملان بعد انتخابات عام  متثيل لمرأةل أن يكونتأمل الدولة 

 . مسةاخلأعضائها من بني امرأة واحدة اليت ال تضم اآلن سوى 

وأضافت أن مهمة . من االهتمام اجلاد ملسألة املساواة بني اجلنسنياً كبرياً وقالت ليختنشتاين إهنا تويل قدر  - ٣٦
ويف معرض جواب الوفد على سؤال طرحته سويسرا، أوضح أنه          . مكتب تكافؤ الفرص تشمل مجيع حقوق املرأة      

وهو  ،د املرأة يف جمال اإلرث، وإمنا هناك حالة تنطوي على احتمال حدوث متييز يف الواقعال يوجد متييز قانوين ض
هل فيه إصـالح   الدراسة يف وقت استُ ىوجتر. جيري اآلن دراسته من جانب خرباء مفوضني من وزارة العدل         أمر  

وتنظر احلكومة  . ى قيد احلياة  يف مجلة أمور، إىل تعزيز حقوق الزوج الذي يبقى عل         اً،  القانون املتعلق باإلرث سعي   
 .يف كيفية السماح لألزواج حبكم الواقع واألزواج من نفس اجلنس بالتمتع حبق اإلرثاً أيض

وقد أعدت ليختنشتاين سياسة شاملة واختذت تدابري للتغلب على القوالب النمطية املوجودة عن طريـق                 - ٣٧
نظم يف املدارس إىل التأثري يف املواقف عن طريق         ت اليت   عمل ال وترمي حلقات . التوعية مبسألة املساواة بني اجلنسني    

زيادة الوعي مبا عانته املرأة من اضطهاد       اً  ومن بني األهداف أيض   . بشخصيات تارخيية من النساء   الشباب  تعريف  
 ما منها، من التدابرياً اإليدز عدد/نسية وفريوس نقص املناعة البشري    واختذ املكتب املعين باملسائل اجل    . طويل األمد 

 معلومات يتعلق منها باملساواة بني الفتيات والصبية، مراهقني ومراهقات، حيث ال يقتصر دور املكتب على تقدمي     
وقـد  . باجلنس اآلخر  وعالقته دواره وتوقعاته أل الشباب   تصورمناقشة  اً  يشمل أيض ميتد ل نسية بل   اجلتربية  ال بشأن

، وليس القصد من هذه التدابري بلوغ أثر عاجل قابل للقياس     . ةظمت عدة محالت من أجل كسر القوالب النمطي       ُن
، على احملـك  لكن يتوقع حصول تغيري يف األجل املتوسط عن طريق وضع التصورات املتعلقة بدور الرجل واملرأة                

لسويد ومن مث أكد الوفد، كرد على ما أثارته ا. وإبراز مزيد من الفرص املهنية، وتوعية األطفال واملدرسني واآلباء
وإضافة إىل ذلك، أشارت ليختنشتاين إىل ختـصيص        . من مسائل، أن جهود زيادة الوعي العام ال تزال متواصلة         

، وإنشاء فريق مكلف مبشروع تعزيز مشاركة الرجل يف ٢٠٠٠منذ عام اً جائزة لتشجيع تكافؤ الفرص متنح سنوي  
ويف هذا الصدد، أضاف الوفد أن      . العنف املرتيل  مشاريع للتوعية مبسألة      وجود عملية حتقيق تكافؤ الفرص، وإىل    

 .٢٠٠١قع حتت طائلة القانون منذ عام ت  من األفعال اليتاالغتصاب يف إطار الزواج واملعاشرة أصبح

وفيما يتعلق مبسألة اآلباء الذين يطلبون حضانة أطفاهلم، أوضح الوفد أن حضانة األطفال املولودين خارج   - ٣٨
 بطلـب    أب وحده  تقدمسمح بأن ي   ظل األحكام القانونية الراهنة، إىل األمهات وأنه ال ي         إطار الزواج تسند، يف   

الع االطّيف ق احلبإمكان اآلباء املشاركة يف رعاية وتربية أطفاهلم وهلم ومع ذلك، . للحصول على حضانة مشتركة
 . وإبداء الرأي يف هذا الصدد

ىل أن الزوجة تستطيع، مبوجب القانون، ال سيما قـانون          على سؤال طرحته إيطاليا، أشار الوفد إ      اً  ورد  - ٣٩
األجانب اجلديد، البقاء يف ليختنشتاين بعد طالقها من زوج دام زواجها به أقل من مخس سنوات، يف حالة تعرض 

 .هذه الزوجة لعنف بدين أو معنوي أو جنسي
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رة املالية، أكد الوفد أن هذا الشرط على سؤال فرنسا املتعلق بتوقف إتاحة مل مشل األسرة على القد       اً  ورد  - ٤٠
وشرط القدرة املاليـة يف حالـة      . ال ينطبق على مواطين االحتاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا         

 . نشاط اقتصادي مستقر ممارسة قدرة املالية عنديفترض فيه وجود المواطين بلدان أخرى شرط عام 

. هاجرين هلم من احلقوق والواجبات مجيعها ما لغريهم من أفـراد اجملتمـع            وأضاف الوفد أن العمال امل      - ٤١
 . ويشمل ذلك إمكانية احلصول على السكن والتعليم

وفيما يتعلق بأسئلة هولندا واملكسيك بشأن مسألة اإلدماج وإمكانية الوصول إىل التعليم اجليد، أوضحت   - ٤٢
وقد ُمّدد العمل باملشروع النمـوذجي  . إدماج واستقبال اجلميعليختنشتاين أن نظامها املدرسي يتجه باطراد حنو        

إلتاحة التعليم اإلسالمي يف املدارس االبتدائية العمومية إىل السنة الدراسية احلالية وسوف ُيدرج على األرجح يف                
اً برامج تتعلق بإتاحة تعليم جيـد للجميـع، خـصوص         اً  ضعت أيض وقد وُ . املنهج العام يف غضون ظرف قصري     

ووضع بصفة خاصة نظام متكامل لدعم التالميذ والطالب الذين تكون األملانية لغتهم الثانية، كمـا               . املهاجرين
 .اختذت تدابري خاصة تشمل املساعدة املدرسية هبدف تعزيز اندماجهم وحتسني وضعهم

 أهنا تأخذ باملبدأ    وفيما يتعلق مبسألة االنضمام للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، أوضحت ليختنشتاين           - ٤٣
وأضاف الوفـد أن    . على املعاهدات وتنفيذها على الفور    اً  لضمان التصديق الحق    املتمثل يف اعتماد القوانني أوالً    
ويف ؛ بالقدر الكايفاً كون دقيقي عندما باعتماد نصهاإمكانية تنفيذ اتفاقية اً  أيض يتيحالنظام القانوين يف ليختنشتاين

وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال         . ختاذ تدابري وطنية  ال ناك لزوم يكون ه هذه احلالة، ال    
املهاجرين وأفراد أسرهم، أظهرت الدراسات أن ليختنشتاين لن تتمكن من التصديق عليها يف املستقبل القريب،               

لد صغري يضم نسبة عالية من      بوهي   -   صلة بالظروف القائمة يف ليختنشتاين     ت ذات  من أحكامها ليس   ألن كثرياً 
، وهي ملزمة ١٩٩٥ومن جهة أخرى، فإن ليختنشتاين قد انضمت إىل املنطقة االقتصادية األوروبية منذ . األجانب

ووضع العمال املهاجرين يف البلد أفضل بكثري مما قد يوحي به عدم تـصديق              . بتطبيق توجيهات االحتاد األورويب   
 .على اتفاقيات أخرىاً بق ذلك أيضوينط. ليختنشتاين على االتفاقية

وسلطت النرويج الضوء على هدف ليختنشتاين الرامي إىل رفع املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها لتبلغ   - ٤٤
وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة       . ٢٠٠٩ يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧ مستوى

. ضد املرأة بشأن القوالب النمطية املكرسة فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل يف اجملتمع واألسرةالقضاء على التمييز  
وأوصت بأن تعمل ليختنشتاين على متابعة توصيات اللجنة، املتمثلة على وجه التحديد يف وضع سياسة شـاملة                 

إىل قلق اللجنة إزاء اً وأشارت النرويج أيض. دوارتلك األترمي إىل التغلب على القوالب النمطية التقليدية املتعلقة ب  
رة توصية اللجنة اليت دعت فيها إىل اختاذ نة، مكّريف اهليئات املنتخبة واهليئات املعّياً ناقص استمرار متثيل املرأة متثيالً

وأعربت  .تدابري خاصة لتسريع عملية النهوض مبشاركة املرأة على مجيع املستويات ويف مجيع جماالت احلياة العامة              
 مع املنظمات غري احلكومية، همن املعلومات بشأن تعاون سلطاتاً النرويج كذلك عن رغبتها يف أن يقدم البلد مزيد
وفيما يتعلق مبا أعربت عنه اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية          . ال سيما فيما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني       

 يتمثل يف ضعف األداء املدرسي ألطفـال املهـاجرين،           سائد  وجود اجتاه  واالجتماعية والثقافية من انشغال إزاء    
ورجحان احتمال التحاقهم باملدارس الثانوية األقل مستوى، وضعف التحاقهم بالتعليم العايل، سألت النرويج عن          
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ل ومتابعـة  ط الختاذها من أجل معاجلة هذه املشكلة والنهوض بإدماج هؤالء األطفـا           طِّالتدابري اليت اختذت أو خُ    
 .توصيات اللجنة ذات الصلة هبذا املوضوع

وأوصت اململكة املتحدة ليختنشتاين مبواصلة استشارة اجلهات صاحبة املصلحة يف سياق ما تقوم به من                 - ٤٥
بأن حلقوق اإلنسان  إىل توصية مفوض جملس أوروبا  اململكة املتحدةأشارتو. أجل متابعة حمصلة هذا االستعراض

ورحبت . أوصتها كذلك بإنشاء هذه املؤسسة يف أقرب فرصةوإلنشاء أمانة مظامل، اً جاداً اين اهتمامتويل ليختنشت
اململكة املتحدة باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية وباجلهود املبذولة لتنفيذ اخلطة، لكنها الحظـت               

لذا أوصت بأن حتافظ ليختنـشتاين      . سنوات مخس   ة تنفيذها األوىل اليت تدوم     فتر بعد انتهاء  هاديمتدعدم  بأسف  
 . على جهودها يف هذا اجملال لضمان التنفيذ التام للخطة

سألة املساواة بني اجلنسني والتقدم احملـرز يف هـذا          مل الصني األمهية اليت توليها ليختنشتاين       الحظتوإذ    - ٤٦
فت عليها فيما يتصل بتحسني مشاركة      الصدد، تساءلت عن الصعوبات احملددة اليت واجهتها واالجتاهات اليت وق         

 معنية مبكافحة العنف، جلنةً ٢٠٠٣ حكومة ليختنشتاين يف عام إنشاءوأشارت الصني إىل . املرأة يف احلياة السياسية
 رغبتها يف االطالع على مزيد من املعلومات        وأبدتهبدف مكافحة العنف من جانب حركات اليمني املتطرف،         

 .نتائج اليت حققتها والصعوبات اليت تواجههابشأن سري عمل اللجنة وال

 للخطـوات   إىل أن التقرير الوطين لليختنشتاين تضمن، بصفة خاصة، وصفاً        من جهتها   وأشارت كوبا     - ٤٧
ـ حـاالت  باملساواة بني اجلنـسني و  املتخذة من أجل ضمان تكافؤ الفرص يف جماالت رئيسية تتعلق مثالً      ةاإلعاق

وميثل إنـشاء   . عن التدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز         يل اجلنسي، فضالً  والتفاوتات االجتماعية وامل  
وأوصت كوبا ليختنشتاين مبواصلة اجلهود .  يف هذا السياق ة هام خطوةجلنة تكافؤ الفرص ومكتب تكافؤ الفرص       

مجيع املواطنني باملساواة   الرامية إىل وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل القضاء عل مجيع أشكال التمييز وضمان متتع               
 .وحبقوق اإلنسان كافة

 واللجنـة   ،وأشارت تركيا إىل أن عدة هيئات معاهدات، مبا فيها جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة                 - ٤٨
 املعاديةاألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، قد أعربت عن قلقها إزاء تنامي كره األجانب واالجتاهات اليمينية   

ورحبت بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص وبلجنة تكافؤ الفرص وكذلك         . ن أصول خمتلفة يف ليختنشتاين    لألشخاص م 
 تقييم حجم هذه الظاهرة صوبوتشكل الدراسة اليت أجنزهتا احلكومة خطوة هامة . بلجنة مكافحة التطرف اليميين

ؤدي إىل ارتكاب أعمال دافعهـا  وأوصت تركيا ليختنشتاين مبواصلة رصد االجتاهات اليت قد ت        . وأسباهبا اجلذرية 
؛ لتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري وغريها من هيئـات املعاهـدات           اً  العنصرية وكره األجانب، وفق   

، من أجل حتسني احلوار مع اجلاليـة        ٢٠٠٤ورحبت تركيا بإنشاء الفريق العامل املعين بإدماج املسلمني، يف عام           
وسألت تركيـا عمـا إذا كانـت        .  القبيل تشكل أمثلة للممارسات اجليدة     املسلمة، مربزة أن مشاريع من هذا     

السلطات قد أجرت مشاورات مع الفريق العامل أو مع مجاعات أخرى من املهاجرين بشأن تـأثري اإلجـراءات                  
احلالية املتعلقة بلم مشل األسر ومنح اجلنسية، واستفسرت عن خطط احلكومة بشأن مراجعة التشريع ذي الـصلة                 

  .لتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصرياً ا املوضوع وفقهبذ
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وأشارت الربازيل إىل أن الدعوة الدائمة اليت وجهتها ليختنشتاين إىل القائمني على اإلجراءات اخلاصـة                 - ٤٩
ورحبت باعتماد خطة عمل وطنية ترمي إىل       . جمللس حقوق اإلنسان مثال على تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان         

ربان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            ييذ استنتاجات مؤمتر د   نفت
 العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب مهمته تنسيق األنشطة يف هـذا            ملكافحةوبإنشاء فريق عامل حكومي     

.  يتعلق بإدماج غـري املـواطنني  ماسيما فيوطلبت إىل الوفد زيادة تفصيل استنتاجات الفريق العامل، ال         . الصدد
واستفسرت الربازيل بصفة خاصة عن التدابري العملية املتخذة لضمان متتع أطفال املهاجرين باملساواة يف الوصول               

 من قـرار اجمللـس      ١ويف سياق ذي صلة مبا ورد يف الفقرة         . إىل التعليم، مبا يف ذلك التعليم العايل، وإىل العمل        
وأوصتها بأن تواصل تعزيز نظـام جلمـع        . لربازيل بأن تنشئ ليختنشتاين مؤسسة أمني املظامل      ، أوصت ا  ٩/١٢

 . البيانات هبدف الوقوف على حجم مظاهر العنصرية والتمييز العنصري املباشر وغري املباشر

 وأشادت كندا باجلهود اليت تبذهلا ليختنشتاين من أجل وضع استراتيجية إلدماج األقليـات مـن غـري                  - ٥٠
املواطنني وشجعتها على احلفاظ على إحاطة املهاجرين من غري املواطنني والالجئني وطاليب اللجوء جبـو منفـتح                 

 االحترام  لتوطيد اإلدماج   يف" الترويج "تعزيز جانب   زيادة وأوصت بأن تعمل ليختنشتاين على    . وعادل ومضياف 
، كما أوجزته اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية        التعرف على خمتلف الثقافات والتقاليد    إتاحة  الفعلي للتنوع و  

وأشارت كندا إىل أن جهود الدولة من أجل إجياد حوار بني السكان املسلمني واملسيحيني تطور جيد                . والتعصب
وأعربـت  . من أجل مكافحة العنصرية   ليختنشتاين   هاوأشادت خبطة العمل املمتدة على مخس سنوات اليت وضعت        

ووافقت كندا على توصيات جلنة القضاء . يواصل مكتب تكافؤ الفرص السري على هذه اخلطى  كندا عن أملها أن     
وأوصت . على التمييز العنصري املتعلقة مبسألة منح اجلنسية، ال سيما فيما يتعلق جبعل العملية أيسر وأكثر إدماجاً

ليني على منح اجلنسية وأن تنظـر يف    كندا بأن تعيد ليختنشتاين النظر يف ممارستها املتمثلة يف تصويت السكان احمل           
وأيدت كندا اجلهود اليت تبذهلا الدولة ملعاجلة املسائل املتعلقة باملساواة          . تقليص مدة اإلقامة املشترطة هلذا الغرض     

بني اجلنسني وأوصت بأن تكثف ليختنشتاين جهودها من أجل ضمان تكافؤ الفرص املتاحة للرجـل واملـرأة يف                
 .ل عودة النساء إىل العمل بعد الوضعسهِّلعام كليهما، مبا يشمل توسيع نطاق التدابري اليت ُتالقطاعني اخلاص ا

 العديدة اليت اختذهتا احلكومة من أجل تعزيز التفاهم بني الثقافـات             التدابريَ تستحسنوقالت ماليزيا إهنا      - ٥١
وأوصت بأن تعزز ليختنشتاين . ألجانبها املتواصلة من أجل مكافحة العنصرية والتعصب وكره اواألديان وجهوَد

جهودها الرامية إىل تعزيز التسامح العرقي والديين بني خمتلف فئات السكان يف البلد عن طريق محالت التثقيـف                  
كان أصلهم اً بالنظر يف اعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص أياً وأوصت ليختنشتاين أيض. والتوعية العامة

 إدماج املـسلمني    بتعزيزمعين   ٢٠٠٧وأشارت ماليزيا بارتياح إىل تشكيل فريق عامل يف عام          . العرقي أو دينهم  
بإحاطة األقليات،  وأوصت  . لحوار بني أعضاء اجلاليات املسلمة والسكان املسيحيني      ل إعطاء طابع مؤسسي  هبدف  

م املايل وأماكن العبادة واملقابر وغري سيما فيما يتعلق بالدع   زيد من الدعم واالهتمام، ال    مبمبا فيها اجلالية املسلمة،     
 . اذلك من الشواغل اخلاصة هب

أما أذربيجان فقد أشارت بارتياح إىل إنشاء جلنة تكافؤ الفرص وتنظيم اجتماع مائدة مستديرة بـشأن                  - ٥٢
 عدلع مل املستوى املرتف وأشادت بانعدام الفقر وب   . االجتار باألشخاص، وإىل اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنصرية       

شكلة كـره   مل السمة املستمرة وإذ الحظت أذربيجان    . العمر املتوقع يف البلد ومبعدالت اجلرمية والبطالة املنخفضة       
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واألشخاص من أصل تركـي،      املسلمني،اً   إزاء األشخاص من أصل أو دين خمتلف، خصوص        والتعصباألجانب  
وأوصت أذربيجـان بـأن     . لقضاء على هذه املشكلة   تساءلت عن اخلطوات امللموسة املتخذة أو املعتزم اختاذها ل        

وأشارت بارتياح إىل إنشاء جلنة     . تكثف ليختنشتاين من جهودها من أجل تعزيز التسامح العرقي والديين يف البلد           
وأعربت أذربيجان .  العنف وأوصت بأن تواصل ليختنشتاين جهودها الرامية إىل مكافحة التطرف اليميين      ملكافحة

ها يف معرفة مىت ستصدق ليختنشتاين على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين       عن رغبت اً  أيض
 انعدام املساواة بني وترية تقلصوإذ الحظت أن . وأفراد أسرهم، مستوضحة سبب عدم القيام بذلك إىل حد اآلن        

 اليت ينبغي أن تتخذها ليختنشتاين      ، رغم التقدم احملرز، استفسرت عن اخلطوات      أبطأ مما يرغب فيه   ظل  تاجلنسني  
 . لتسريع هذه العملية

 من املنطقـة     املنحدرين معاملة غري املواطنني  القائم بني    االختالف  مسألة إىلمن جانبها   وأشارت اجلزائر     - ٥٣
 ينص لدستور، الذيملا يرد يف ااً  وذلك اعتبار بلدان أخرى، املنحدرين منغريهم منمعاملة االقتصادية األوروبية و

ويؤدي ذلك إىل  . إىل مبدأ املعاملة باملثل   اً  على أن غري املواطنني يعاملون وفق املعاهدات، أو يف غياب ذلك استناد           
 من البلدان النامية، وإىل فجوات فيمـا يتعلـق          نظرائهم بني غري املواطنني من األوروبيني و      مثري للقلق  فعليمتييز  

وأوصت اجلزائر ليختنشتاين بأن تنظر يف اختاذ تدابري        . مل مشل األسر   جمال   يفباحلماية واختالف املعايري اليت تطبق      
وأوصت بأن تنظر ليختنشتاين يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال            . مالئمة لتفادي هذا الوضع   

 يف ٠,٧  مستوىية اليت تقدمها لتبلغورحبت بالتزام احلكومة بزيادة نسبة املساعدة اإلمنائية الرمس. املهاجرين وأفراد أسرهم  
وأوصت اجلزائر بأن تنفذ ليختنشتاين هذا االلتزام وبأن تواصل ما          . ٢٠٠٩املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل يف عام        

 .تقوم به يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية

ي هبدف ضمان تنفيذ التزاماهتـا      وهنأت رومانيا ليختنشتاين على تكييفها املستمر إلطارها القانوين احملل          - ٥٤
 فيما يتصل  القيام به ليختنشتاينما تعتزموأبدت رومانيا رغبة يف االطالع على مزيد من املعلومات بشأن . الدولية

 الوضع فيمـا    عنمعلومات إضافية   اً  والتمست أيض . ملبادئ باريس اً  باعتماد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفق     
 .تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق عليهاتوقيع ال بالتحضرييتعلق 

 بالنظر حتديات خاصةا يواجهه هذا البلد من  وأقرت مب،وأشادت الفلبني بإلغاء ليختنشتاين عقوبة اإلعدام  - ٥٥
 ليختنشتاين جلنة تكافؤ الفرص وأوصت بـالنظر يف إنـشاء           إنشاءوأشارت الفلبني إىل    . اًإىل حجمه الصغري جد   

وأعربت عن أملها يف أال يتعرض غري املواطنني مـن خـارج املنطقـة              . ة مستقلة حلقوق اإلنسان   مؤسسة وطني 
 . االقتصادية األوروبية للتمييز فيما يتعلق باحلق يف مل مشل األسر

إىل قلق هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إزاء ما          فقد أشارت   مجهورية إيران اإلسالمية    أما    - ٥٦
من أصول عرقية املنحدرين  جتاه األشخاص وتعصب حاالت كره األجانب تسجيلتنشتاين من استمرار تشهده ليخ

وازديـاد  ؛  وتنامي اجتاهات كره األجانب والتطرف اليميين يف صفوف الشباب        ؛  ودينية خمتلفة، ال سيما املسلمني    
لبت إىل احلكومة تقدمي مزيـد مـن        وط. مجاعات خارج البلد  وداخل البلد    مجاعة متطرفة ميينية  نواة   بني   الترابط

صت بأن تتخذ ليختنشتاين تدابري ملموسـة       ووأ. املعلومات بشأن التدابري املتخذة من أجل التصدي هلذه املسألة        
، ال سيما حيال األقليات     تعصبملكافحة مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من            

إىل القلق الذي أعربت عنه هيئات املعاهدات بشأن الطـابع          اً  ران اإلسالمية أيض  وإذ أشارت مجهورية إي   . الدينية
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املستمر للعنف املرتيل، ال سيما ضد النساء واألطفال، أعادت تأكيد التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق                
رتيل ومعاقبـة اجلنـاة وإتاحـة    اإلنسان اليت تدعو فيها احلكومة إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة العنف امل       

 باألسرة تعمل على النهوضوأوصت مجهورية إيران اإلسالمية ليختنشتاين بأن . املساعدة املادية والنفسية للضحايا
 . وبقيم األسرة يف اجملتمع كحل ملسألة العنف املرتيل

 أطفال وعـن الترتيبـات      واستفسرت غواتيماال عن كيفية التعامل مع القضايا اليت يكون فيها للسجناء            - ٥٧
عن التدابري  اً  وسألت أيض . والتدابري اليت تعتمد كبديل عن االحتجاز سواء قبل احملاكمة وصدور احلكم أو بعدمها            

 .  السليم يف احلاالت اليت ختص نساء حوامل أو أمهات رضع أو أطفال صغاراختاذ اإلجراءاملتخذة لضمان 

. بشأن حالة النساء واألطفال، ال سيما يف صـفوف املهـاجرين          وأشارت بنغالديش إىل شواغل أثريت        - ٥٨
 حيال السكان من أصل عرقي أو ديين خمتلف، ال سيما املسلمني، ال             والتعصبوقالت إن استمرار كره األجانب      

حوادث احلض على الكراهية العرقية اليت يغذيها متطرفو        اً  ومن التطورات املقلقة أيض   .  يبعث على القلق   يزال أمراً 
وكما جاء يف توصية للجنة القضاء على التمييز العنصري، من شأن وجود حكم من أحكـام القـانون                  . اليمني

والحظت بـنغالديش اختـاذ احلكومـة    . يف هذا الصدد فاصالً اجلنائي حيظر املنظمات العنصرية أن يكون عامالً    
وأوصت بأن تواصل ليختنشتاين بـذل      . خطوات إجيابية عديدة، ال سيما فيما يتعلق بإدماج املسلمني يف اجملتمع          

وبأن تنشئ مؤسسة وطنية حلقـوق  ؛  والقضائي واإلداري جهودها لتحسني وضع املهاجرين على الصعيد القانوين      
وبأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال ؛ ملبادئ باريساً اإلنسان، وفق

 . األطفال يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال واستغالل 

عما اختذته ليختنشتاين من تدابري لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييـز  من جانبها وسألت سلوفينيا     - ٥٩
العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تدعوها إىل النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية 

قـوق  حل  جملس أوروبا  ملبادئ باريس، وعما اختذته من تدابري لتنفيذ توصية مفوض        اً  ن، وفق مستقلة حلقوق اإلنسا  
وأوصتها بـالنظر يف التـصديق علـى        . اإلنسان الذي يدعوها إىل أن تنظر بصورة جادة يف إنشاء أمانة للمظامل           

نة تكافؤ الفرص والحظت أن وأشادت سلوفينيا بإنشاء ليختنشتاين جل    . االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية    
ألزواج من نفس اجلنس، وسألت عن التوقيـت        بني ا  املوثَّقةالربملان فوض احلكومة صياغة قانون بشأن املعاشرة        

كمـا  . الذي يتوقع فيه عرض مشروع القانون على الربملان العتماده وعن كيفية إشراك اجملتمع املدين يف إعداده               
 لألطفال عند اعتقال أحد والديهم أو كليهما أو صدور حكم           العلياة املصاحل   تساءلت سلوفينيا عن كيفية مراعا    

وأوصت سلوفينيا بأن تـويل     .  الوالد املسجون  التواصل مع ، وعن كيفية متكني األطفال من احلفاظ على         يدينهما
 ال تقـوم علـى      ليختنشتاين األولوية، عند إصدار احلكم أو البت يف التدابري اليت تسبق احملاكمة للتـدابري الـيت               

 للطفل  العليا ال سيما عندما يتعلق األمر مبعيل رئيسي للطفل، وبأن حتدد وتتخذ تدابري حلماية املصاحل                ،االحتجاز
 .املتأثر باحتجاز أو سجن الوالد، ولتلبية احتياجاته وصون منائه البدين واالجتماعي والنفسي

فيما يتعلق بإشراك اجملتمع املدين يف جمال التعاون         على سؤال طرحته موناكو      رد ليختنشتاين ويف معرض     - ٦٠
منظمة غري حكومية،   ك ١٩٦٥أنشئت يف عام    كانت قد   وفد أن مؤسسة قانونية خاصة،      الالدويل اإلمنائي، أبرز    

وقد نتج عن هذا الترابط الوثيق مع اجملتمع املـدين          . اليت تقدم املساعدة اإلمنائية الرمسية باسم احلكومة      اجلهة  هي  
تخفيـف وقـع    لمساعدة  من أموال ك  تقدمه املؤسسات اخلاصة    ما  ضاعفة  من خالهلا مب  حلكومة  تقوم ا  آلية   وضع
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جلهد إىل ا الكوارث وتنفيذ مشاريع إمنائية حمددة، األمر الذي يؤدي إىل وجود حتفز هائل لدى األفراد لالنضمام                
 .اجلماعي الذي تبذله احلكومة واملنظمات غري احلكومية املعنية

 ١ ٦٠٠ واليوم يعيش يف ليختنشتاين    . بلد له تاريخ قصري مع هجرة املسلمني إليه        نليختنشتايوأوضح الوفد أن      -٦١
على سؤال لتركيا، أوضح الوفد أن إنشاء الفريق العامل املعين بإدماج املسلمني اً ورد. مسلم، كثري منهم مواطنون

 تنـاول وي. لتمثيل اجلانب احلكـومي   اً   مكافئ  متثيالً مبا يضمن اً  كان مبادرة من احلكومة، وهو يضم مسلمني أيض       
وهذا يساعد احلكومة على معرفة احتياجات السكان من . فتحنحوار محيافظ على  إطار ضمن مجيع املسائل الفريق

 . الدينية والثقافيةاخللفياتخمتلف 

ذ إجراءات وقائية تفرضها     العنف املرتيل، مبا يشمل اختا     بإتاحة احلماية من   العنف   مكافحةويقضي قانون     - ٦٢
ضحايا العنف اللجـوء إىل  لنساء من وميكن ل. الشرطة وتتمثل يف طرد اجلاين ومنعه من العودة إىل البيت املشترك         

ملشروع اً  ختام٢٠٠٨أبريل / نيسان١وقد كان بدء نفاذ القانون اجلديد ملساعدة الضحايا يف . مركز إيواء النساء
عديل القانون اجلنائي املتعلق باجلرائم اجلنسية وتواصل بتنقيح قانون اإلجـراءات            ثالث مراحل، بدأ بت    امتد على 

واهلدف من تنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية . اجلنائية مبا يتيح محاية الضحايا ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات
قيق اهلدف املتوخى مـن قـانون       ل يف حت  ويعوَّ.  للضحايا يف سياق اإلجراءات اجلنائية     هو حتسني الوضع القانوين   

وهلذا الغرض، . مساعدة الضحايا، املتمثل يف تقدمي أفضل دعم ممكن للضحايا، على تقدمي املشورة واملساعدة املالية
 .أنشئ مكتب ملساعدة الضحايا

 على سؤال من رومانيا بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، كررت ليختنشتاين قوهلـا إن                داًور  - ٦٣
 . قوق اإلنسان يف البلد أمر يكمل بصورة مفيدة عمل مكتب تكافؤ الفرصمعنية حباء هيئات مستقلة خمتلفة إنش

 أو توصيات/استنتاجات و -  ثانياً

  مت خالل احلوار التفـاعلي، وفيمـا يلـي التوصـيات الـيت      دِّنظرت ليختنشتاين يف التوصيات اليت قُ     - ٦٤
 :حظيت بتأييدها

جلهات صاحبة املصلحة يف سياق العمل الرامي إىل متابعة نتائج االستعراض مواصلة التشاور مع ا  - ١
 ؛)اململكة املتحدة(الدوري الشامل 

األرجنـتني  (التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري               - ٢
 ).األرجنتني(وقبول اختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري ) واملكسيك

لتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال            ا  - ٣
 ؛)بنغالديش وإيطاليا واملكسيك(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

النظر يف أقرب أجل ممكن يف إقامة آلية مستقلة مكلفة بتناول الشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات                  - ٤
 ؛)افرنس(حقوق الطفل 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع وتنفيذ سياسات للقضاء عل مجيع أشكال التمييز وضمان متتع                - ٥
 ؛  كافةمجيع املواطنني باملساواة وحقوق اإلنسان

 وضع سياسة شاملة للتغلـب      تدعو إىل متابعة توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اليت            - ٦
 ؛)النرويج(يما يتعلق بأدوار املرأة والرجل يف اجملتمع واألسرة على القوالب النمطية التقليدية ف

مواصلة استكشاف تدابري سياساتية جديدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني هبدف حتقيق التـوازن               - ٧
 ؛)السويد(اجلنساين يف اهليئات السياسية 

 لجنـة القوق اإلنـسان، و تناول توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية حب          - ٨
ىل معاجلة مسألة انعدام املساواة بني      تدعو إ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت      املعنية ب 

  الرجل واملرأة، ال سيما يف جمال العمل والتمثيل يف الوظائف العليا، والقـضاء علـى العنـف                 
 ؛)املكسيك(املرتيل 

حة العنف املرتيل، ومعاقبة اجلناة، وتقدمي الدعم املادي والنفسي         اختاذ كافة التدابري الالزمة ملكاف      - ٩
لنهوض باألسرة ومبا يرتبط هبا من قيم يف التوصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واً للضحايا، وفق

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اجملتمع هبدف التغلب على العنف املرتيل 

   بـني األزواج مـن نفـس    وثَّقة املاملعاشرةن قانون يرسي مواصلة العمل الرامي إىل صياغة وس    - ١٠
 ؛)سويسرا(اجلنس 

طة العمل الوطنية ملكافحـة العنـصرية       خلاحلفاظ على اجلهود املبذولة من أجل التنفيذ الفعال           - ١١
 ؛)اململكة املتحدة(

، وتقدمي ةيمي التعلالعمليةمواصلة اختاذ خطوات من أجل تعزيز إدماج خمتلف الفئات، ال سيما يف   - ١٢
 ؛)هولندا(تقرير عن نتائج ذلك يف اجلولة املقبلة من االستعراض الدوري الشامل 

 العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل هبما من     ومظاهراختاذ تدابري حمددة ملكافحة مجيع أشكال         - ١٣
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(تعصب، ال سيما ما هو موجه منها ضد األقليات الدينية 

ـ                 - ١٤ اً مواصلة رصد االجتاهات اليت قد تؤدي إىل أعمال دافعها العنصرية وكـره لألجانـب، وفق
 ؛)تركيا(لتوصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري وغريها من هيئات املعاهدات 

 ؛)أذربيجان(مواصلة بذل اجلهود من أجل مكافحة التطرف اليميين   - ١٥

ت هبدف الوقوف على حجم مظاهر العنصرية والتمييز العنصري  مواصلة تعزيز نظام جلمع البيانا      - ١٦
 ؛املباشر وغري املباشر

مواصلة بذل جهود من أجل االمتثال ملالحظات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بضمان   - ١٧
 .)املكسيك(حقوق احملتجزين 
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وستدرج . دها يف الوقت املناسب   وسوف تواصل ليختنشتاين حبث التوصيات التالية، على أن تقدم ردو           - ٦٥
 :التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرةهذه ردود ليختنشتاين بشأن 

 ؛)املكسيك(االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   - ١

 ؛)اجلزائر واملكسيك( مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق  -٢

 ؛)سلوفينيا(النظر يف التصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية   - ٣

 ؛)اململكة املتحدة(مظامل يف أقرب فرصة للإنشاء أمانة   - ٤

 ؛)الربازيل(ظامل املإنشاء أمانة   - ٥

 ؛)بنغالديش(ملبادئ باريس اً ن، وفقإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسا  - ٦

ملبادئ باريس، على غرار ما اقترحته اً النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفق  - ٧
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييـز العنـصري             

 ؛)الفلبني واالحتاد الروسي(

   خاصة لتسريع عملية إشراك املرأة على مجيع الصعد ويف مجيـع جمـاالت احليـاة                اختاذ تدابري   - ٨
 ؛)النرويج(العامة 

 ؛)االحتاد الروسي(تعزيز اجلهود لضمان تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة والرجل يف سوق العمل   - ٩

العام و اخلاص   تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص املتاحة للرجل واملرأة يف القطاعني             - ١٠
 ؛ )كندا(كليهما، مبا يشمل توسيع نطاق التدابري اليت تسهل عودة النساء إىل العمل بعد الوضع 

 ؛)املكسيك(معاجلة احتمال حدوث متييز يف الواقع ضد النساء فيما يتعلق حبقهن يف اإلرث   - ١١

 ؛)سويسرا(يل  العنف املرتقضايا يف مجيع اعتماد مبدأ املالحقة القضائية التلقائية  - ١٢

 ؛)هولندا( مسألة امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف القوانني واملبادرات املتعلقة باملساواة مراعاة  - ١٣

 ؛)أذربيجان(تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح العرقي والديين يف البلد   - ١٤

تلف الطوائف يف البلد عن طريـق    تعزيز اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح العرقي والديين بني خم           - ١٥
 ؛)ماليزيا(محالت التثقيف والتوعية العامة 

 ؛)ماليزيا(كان أصلهم العرقي أو دينهم اً النظر يف اعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص أي  - ١٦
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ة حتديات متعلقة بإدماج األجانب، وبصف     من   ا يزال قائماً  تكثيف اجلهود الرامية إىل إجياد حل مل        - ١٧
خاصة ما يتعلق منها بالوصول إىل التعليم اجليد واخلدمات الصحية والسكن، وحبقوق العمـل،              

 ؛)املكسيك(وإجراءات منح اجلنسية، ومل مشل األسر 

 االحترام الفعلي للتنوع وإتاحة التعرف على خمتلف        وطيديف اإلدماج لت  " الترويج" جانب   عزيزت  - ١٨
 ؛جنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصبالثقافات والتقاليد، كما أوجزته الل

زيد من الدعم واالهتمام ال سيما فيما يتعلق بالدعم         مب، مبا فيها اجلالية املسلمة،      إحاطة األقليات   - ١٩
 ؛)ماليزيا (ااملايل وأماكن العبادة واملقابر وغري ذلك من الشواغل اخلاصة هب

  علـى الـصعيد القـانوين والقـضائي        مواصلة بذل جهود لتحـسني وضـع مجيـع املهـاجرين              -٢٠
 ؛)بنغالديش(واإلداري 

النظر يف منح حق التصويت يف االنتخابات احمللية للمقيمني يف البلد ملدة طويلـة ممـن ليـسوا                    - ٢١
مواطنني، ووضع آليات مناسبة تتيح استشارة غري املواطنني ومشاركتهم على حنو فعلي يف عملية 

 ؛)هولندا(صعيد احمللي اختاذ القرارات السياسية على ال

إعادة النظر يف املمارسة املتمثلة يف تصويت السكان احملليني على منح اجلنسية ويف تقليص مـدة                - ٢٢
 ؛)كندا(اإلقامة املشترطة هلذا الغرض 

لتمييز بني األجانب األوروبيني واألجانب من البلدان النامية، ملعاجلة مسألة االنظر يف اختاذ تدابري   - ٢٣
 ذلك اجلوانب املتعلقة بلم مشل األسر، وتقومي الثغرات املترتبة على ذلـك فيمـا يتـصل                 مبا يف 

 ؛)اجلزائر(باحلماية 

 ؛)فرنسا(حيظر مجيع أشكال املعاقبة البدنية لألطفال، بدون استثناء اً تضمني القانون حكم  - ٢٤

اكمة، للتدابري اليت ال    إيالء األولوية، عند إصدار أحكام قضائية أو البت يف إجراءات تسبق احمل             - ٢٥
 ال سيما عندما يتعلق األمر مبعيل رئيسي لطفل، وحتديد وتنفيـذ تـدابري              ،تقوم على االحتجاز  

 للطفل املتأثر باحتجاز أو سجن الوالد وتلبية احتياجاته وصون منائه البدين            العلياحلماية املصاحل   
 ؛واالجتماعي والنفسي

  مـستوى   لتبلغ ٢٠٠٩ة نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام        تنفيذ االلتزام املتمثل يف زياد      - ٢٦
   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ومواصـلة األنـشطة املتـصلة باملـساعدة اإلمنائيـة                 ٠,٧

 .)اجلزائر (الرمسية

دمتـها  الدول اليت ق  أو  موقف الدولة   تعكس  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    - ٦٦
 .كلّه الفريق العامل قد حظيت بتأييد أن ُيعترب أهناوال ينبغي  بشأهنا،  موضوع االستعراضموقف الدولةأو /و
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  املرفق
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_ _ _ _ _ 


