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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باللجنة املعنية ب

 الدورة السادسة والثالثونالدورة السادسة والثالثون
 ٢٠٠٦٢٠٠٦مايو مايو // أيار أيار١٩١٩-١١جنيف، جنيف، 

 من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة 
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ليختنشتاين

نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من ليختنشتاين              نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من ليختنشتاين               -١١
يف يف ) ) E/1990/5/Add.66الوثيقة  الوثيقة  ((ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       بشـأن تنفـيذ العهد الد     بشـأن تنفـيذ العهد الد     

، واعتمدت يف   ، واعتمدت يف   ))SR.7 و  و E/C.12/2006/SR.6الوثيقتان  الوثيقتان   ( (٢٠٠٦٢٠٠٦مايو  مايو  // أيار  أيار ٤٤ و  و ٣٣، املعقودتني يف    ، املعقودتني يف    ٧٧ و  و ٦٦جلستيها  جلستيها  
 .. املالحظات اخلتامية التالية املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦٢٠٠٦مايو مايو // أيار أيار١٩١٩ املعقودة يف  املعقودة يف ٢٩٢٩جلستها جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من ليختنشتاين، الذي أ عد وفقا  للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود        ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من ليختنشتاين، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود       -٢٢
 . . اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنةاخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة

وترحـب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي مشل عددا  من املمثلني عن هيئات حكومية                  وترحـب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي مشل عدداً من املمثلني عن هيئات حكومية                  -٣٣
 . . د املقدمة من الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنةد املقدمة من الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنةعديدة، وبالردوعديدة، وبالردو

  اجلوانب اإلجيابية -باء 

تعـرب اللجنة عن تقديرها ملوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص             تعـرب اللجنة عن تقديرها ملوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص              -٤٤
 . . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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مل وطنية لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر        مل وطنية لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر        وتالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة ع        وتالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة ع         -٥٥
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام 

ملعقود ملعقود ، فضال  عن اخلطط السنوية الرامية إىل تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين باملرأة، ا            ، فضالً عن اخلطط السنوية الرامية إىل تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين باملرأة، ا           ٢٠٠١٢٠٠١
 ..١٩٩٥١٩٩٥يف بيجني يف عام يف بيجني يف عام 

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف الفترة األخرية بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص الذي ع هد إليه بوالية             وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف الفترة األخرية بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص الذي ُعهد إليه بوالية             -٦٦
 . . واسعة النطاق يف جمال مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس والدين واإلعاقة واألصل القومي وامليول اجلنسيواسعة النطاق يف جمال مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس والدين واإلعاقة واألصل القومي وامليول اجلنسي

، لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء       ، لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء       ١٩٩٩١٩٩٩الدولة الطرف، يف عام     الدولة الطرف، يف عام     وترحـب اللجنة باعتماد     وترحـب اللجنة باعتماد      -٧٧
 ..اإلثبات على كاهل صاحب العمل يف قضايا التمييز الذي يستهدف املرأةاإلثبات على كاهل صاحب العمل يف قضايا التمييز الذي يستهدف املرأة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 ..عهد تنفيذا  فعاال   عهد تنفيذاً فعاالًتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام التالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام ال -٨٨

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تالحـظ اللجـنة مع القلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن القضاء تشري إىل التطبيق املباشر ألحكام                  تالحـظ اللجـنة مع القلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن القضاء تشري إىل التطبيق املباشر ألحكام                   -٩٩
العهد، أو تؤكد هذا التطبيق، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءا  من القوانني احمللية اليت تقضي بوجوب             العهد، أو تؤكد هذا التطبيق، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية اليت تقضي بوجوب            

 ..ر ألحكام العهد يف حماكم الدولة الطرفر ألحكام العهد يف حماكم الدولة الطرفالتطبيق املباشالتطبيق املباش

وتعـرب اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار ظاهريت كره األجانب والتعصب اللتني تستهدفان أشخاصا  من                وتعـرب اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار ظاهريت كره األجانب والتعصب اللتني تستهدفان أشخاصاً من                -١٠١٠
 ..أصل إثين أو دين خمتلف، وتستهدفان بشكل خاص املسلمني واألشخاص املنحدرين من أصل تركيأصل إثين أو دين خمتلف، وتستهدفان بشكل خاص املسلمني واألشخاص املنحدرين من أصل تركي

 من دستور ليختنشتاين  من دستور ليختنشتاين ٣١٣١ة يف احلماية املنصوص عليه يف املادة ة يف احلماية املنصوص عليه يف املادة وتالحظ اللجنة مع القلق أن شرط املساواوتالحظ اللجنة مع القلق أن شرط املساوا -١١١١
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   " " األجانباألجانب""ينطـبق عـلى مواطين الدولة الطرف دون سواهم، يف حني أن متتع              ينطـبق عـلى مواطين الدولة الطرف دون سواهم، يف حني أن متتع              

والثقافـية عـلى قدم املساواة مع اآلخرين هو حق مضمون بطريقة غري مباشرة فقط، وذلك مبوجب املعاهدات                  والثقافـية عـلى قدم املساواة مع اآلخرين هو حق مضمون بطريقة غري مباشرة فقط، وذلك مبوجب املعاهدات                  
 ..ةةالدوليالدولي

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار مكتب تكافؤ الفرص، الذي حل حمل مكتب املساواة بني اجلنسني،                وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار مكتب تكافؤ الفرص، الذي حل حمل مكتب املساواة بني اجلنسني،                 -١٢١٢
للوسائل اليت تكفل لـه مواصلة تشديد التركيز على املسائل اجلنسانية، باإلضافة إىل ما ع هد إليه من مسؤوليات                  للوسائل اليت تكفل لـه مواصلة تشديد التركيز على املسائل اجلنسانية، باإلضافة إىل ما ُعهد إليه من مسؤوليات                 

 ..واإلعاقة، والسن، والدين، وامليول اجلنسيواإلعاقة، والسن، والدين، وامليول اجلنسيجديدة تتعلق مبعاجلة املسائل ذات الصلة بإدماج األجانب، جديدة تتعلق مبعاجلة املسائل ذات الصلة بإدماج األجانب، 

 ..وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بكثرة النساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض األجروتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بكثرة النساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض األجر -١٣١٣

وتالحـظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو املنشأ أو اجلنسية أو األصل اإلثين                   وتالحـظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو املنشأ أو اجلنسية أو األصل اإلثين                    -١٤١٤
 من قانون عقود العمل ال ينطبق إال يف حالة إهناء عقد العمل، وال        من قانون عقود العمل ال ينطبق إال يف حالة إهناء عقد العمل، وال       ٤٦٤٦من املادة   من املادة   ) ) أأ((فقرة  فقرة  املنصـوص علـيه يف ال     املنصـوص علـيه يف ال     

 ..يشمل جماالت التوظيف واألجر والترقيةيشمل جماالت التوظيف واألجر والترقية
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ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حد أدىن قانوين لألجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة يف الفترة                ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حد أدىن قانوين لألجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة يف الفترة                 -١٥١٥
 ..عدم مشاركتها يف املفاوضات اجلماعية بشأن األجورعدم مشاركتها يف املفاوضات اجلماعية بشأن األجوراألخرية من غرفة التجارة يف ليختنشتاين، واألخرية من غرفة التجارة يف ليختنشتاين، و

 ..تالحظ اللجنة أن احلق يف اإلضراب غري معترف به صراحة يف دستور ليختنشتاين وتشريعاهتا املتعلقة بالعملتالحظ اللجنة أن احلق يف اإلضراب غري معترف به صراحة يف دستور ليختنشتاين وتشريعاهتا املتعلقة بالعمل -١٦١٦

 ..وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف املرتيل يف الدولة الطرف، وال سيما العنف الذي يستهدف النساءوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف املرتيل يف الدولة الطرف، وال سيما العنف الذي يستهدف النساء -١٧١٧

وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن األشخاص املنحدرين من أصل إثين خمتلف،                  وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن األشخاص املنحدرين من أصل إثين خمتلف،                   -١٨١٨
 ..وخباصة ملتمسو اللجوء والنساء املنحدرات من أصل مهاجر، يعترضون صعوبات يف استئجار املساكنوخباصة ملتمسو اللجوء والنساء املنحدرات من أصل مهاجر، يعترضون صعوبات يف استئجار املساكن

حول، وإزاء إدمان املخدرات حول، وإزاء إدمان املخدرات وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة لتعاطي التدخني وتناول الك   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة لتعاطي التدخني وتناول الك    -١٩١٩
 ..غري املشروعة على غرار احلشيش، وال سيما يف صفوف القص ر غري املشروعة على غرار احلشيش، وال سيما يف صفوف القصَّر

وتالحظ اللجنة مع القلق ضعف أداء األطفال املهاجرين يف املدرسة مقارنة باألطفال أصيلي ليختنشتاين،            وتالحظ اللجنة مع القلق ضعف أداء األطفال املهاجرين يف املدرسة مقارنة باألطفال أصيلي ليختنشتاين،             -٢٠٢٠
 .. مرحلة التعليم الثالثة مرحلة التعليم الثالثةوالصعوبات اليت يواجهوهنا يف جتاوز املرحلة اإلعدادية، واخنفاض عددهم نسبيا  يف والصعوبات اليت يواجهوهنا يف جتاوز املرحلة اإلعدادية، واخنفاض عددهم نسبياً يف

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوخ ي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا  ملبادئ باريس                 توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوّخي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس                -٢١٢١
، واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق             ، واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق             ))١٣٤١٣٤//٤٨٤٨قرار اجلمعية العامة    قرار اجلمعية العامة    ((

 . . ة واالجتماعية والثقافيةة واالجتماعية والثقافيةاالقتصادياالقتصادي

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التأكد من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات                وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التأكد من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات                 -٢٢٢٢
التدريبية املتعلقة باملسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف التدريبية املتعلقة باملسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف 

ويف هذا الصدد،   ويف هذا الصدد،   . . لجنة، كما تدعوها إىل تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية         لجنة، كما تدعوها إىل تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية         التعلـيقات العامـة ل    التعلـيقات العامـة ل    
 .. بشأن التطبيق احمللي للعهد بشأن التطبيق احمللي للعهد٩٩تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

 العمال   العمال  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع             وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع              -٢٣٢٣
 ..املهاجرين وأفراد أسرهماملهاجرين وأفراد أسرهم

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز التسامح اإلثين والديين،               وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز التسامح اإلثين والديين،                -٢٤٢٤
وذلك على سبيل املثال من خالل إدراج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة باملعلمني وذلك على سبيل املثال من خالل إدراج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة باملعلمني 

 ..وباعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثين أو دين خمتلفنيوباعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثين أو دين خمتلفنيومحالت للتوعية العامة، ومحالت للتوعية العامة، 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تدابري تشريعية بغية توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري املتعلق                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تدابري تشريعية بغية توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري املتعلق                  -٢٥٢٥
 ..ة واالجتماعية والثقافيةة واالجتماعية والثقافيةباملساواة يف احلماية كي يشمل احلقوق اإلنسانية لألجانب، وال سيما حقوقهم االقتصاديباملساواة يف احلماية كي يشمل احلقوق اإلنسانية لألجانب، وال سيما حقوقهم االقتصادي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التعديل املقترح لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء               وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التعديل املقترح لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء                -٢٦٢٦
 ..اإلثبات على كاهل صاحب العمل أيضا  يف القضايا املتعلقة بالتحرش اجلنسي اإلثبات على كاهل صاحب العمل أيضاً يف القضايا املتعلقة بالتحرش اجلنسي
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واصل مكتب تكافؤ الفرص تشديد التركيز      واصل مكتب تكافؤ الفرص تشديد التركيز      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ التدابري املناسبة حىت ي         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ التدابري املناسبة حىت ي          -٢٧٢٧
 ..على املسائل اجلنسانيةعلى املسائل اجلنسانية

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما يتصل بالعمل                 وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما يتصل بالعمل                  -٢٨٢٨
ألجر ألجر والترقية، ومضاعفة جهودها املبذولة يف جمال برامج التأهيل اخلاصة بالنساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض ا              والترقية، ومضاعفة جهودها املبذولة يف جمال برامج التأهيل اخلاصة بالنساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض ا              

والنساء العاطالت عن العمل، واحلرص على تطبيق مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة مقابل العمل املتساوي والنساء العاطالت عن العمل، واحلرص على تطبيق مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة مقابل العمل املتساوي 
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن مشاركة املرأة يف القوة وتدعو الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن مشاركة املرأة يف القوة . . القيمةالقيمة

على أساس التفرغ على أساس التفرغ //حسب العمر واألجر والعمل لبعض الوقتحسب العمر واألجر والعمل لبعض الوقتالعاملـة، عـلى أن تكـون هذه البيانات مفصلة      العاملـة، عـلى أن تكـون هذه البيانات مفصلة      
 ..واألصل اإلثينواألصل اإلثين

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل قانون عقود العمل مبا يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل قانون عقود العمل مبا يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز                  -٢٩٢٩
 . . العرقي واإلثين يف كل اجملاالت املتصلة بالعمالة والتوظيف والترقيةالعرقي واإلثين يف كل اجملاالت املتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية

ف بالنظر يف وضع حد أدىن قانوين لألجر أو ضمان تطبيق األجور اليت يتم              ف بالنظر يف وضع حد أدىن قانوين لألجر أو ضمان تطبيق األجور اليت يتم              وتوصـي اللجنة الدولة الطر    وتوصـي اللجنة الدولة الطر     -٣٠٣٠
التفاوض بشأهنا يف إطار االتفاقات اجلماعية على مجيع أصحاب العمل واملوظفني املنتمني إىل قطاع اقتصادي معني التفاوض بشأهنا يف إطار االتفاقات اجلماعية على مجيع أصحاب العمل واملوظفني املنتمني إىل قطاع اقتصادي معني 

ملوظفني ملوظفني أو مهـنة معيـنة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم يف غرفة التجارة، وضمان عيش كرمي للعاملني وا                 أو مهـنة معيـنة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم يف غرفة التجارة، وضمان عيش كرمي للعاملني وا                 
 .. من العهد من العهد٧٧ من املادة  من املادة ̀`٢٢̀`))أأ((وأسرهم وفقا  ألحكام الفقرة  وأسرهم وفقاً ألحكام الفقرة 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باالعتراف يف تشريعاهتا احمللية اعترافا  صرحيا  باحلق يف اإلضراب وحتديد                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باالعتراف يف تشريعاهتا احمللية اعترافاً صرحياً باحلق يف اإلضراب وحتديد                -٣١٣١
القانون املتعلق  القانون املتعلق  وتشجع الدولة الطرف على املبادرة إىل إلغاء األحكام الواردة يف           وتشجع الدولة الطرف على املبادرة إىل إلغاء األحكام الواردة يف           . . القيود املسموحة على هذا احلق    القيود املسموحة على هذا احلق    

 . . مبوظفي اخلدمة املدنية اليت ت حر م على هذه الفئة من املوظفني حق اإلضراب  مبوظفي اخلدمة املدنية اليت ُتحّرم على هذه الفئة من املوظفني حق اإلضراب

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل إصالح نظام الضمان االجتماعي من                وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل إصالح نظام الضمان االجتماعي من                 -٣٢٣٢
تقريرها، كإعادة إدماج املعوقني يف تقريرها، كإعادة إدماج املعوقني يف ، على غرار ما تشري إليه الدولة الطرف يف ، على غرار ما تشري إليه الدولة الطرف يف ""تدابري مقبولة اجتماعيا  تدابري مقبولة اجتماعياً""خالل اختاذ خالل اختاذ 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     . . عمـلهم بغـية ختفيف األعباء املالية اليت تثقل كاهل نظام التأمني على العجز             عمـلهم بغـية ختفيف األعباء املالية اليت تثقل كاهل نظام التأمني على العجز             
تضـمني تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن إصالح نظام الضمان االجتماعي، مع مراعاة التزاماهتا               تضـمني تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن إصالح نظام الضمان االجتماعي، مع مراعاة التزاماهتا               

 ..هدهد من الع من الع٩٩مبوجب املادة مبوجب املادة 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تقدمه من مساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل يف إطار الزواج            وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تقدمه من مساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل يف إطار الزواج             -٣٣٣٣
وإيـذاء األطفال، وزيادة محالهتا اإلعالمية وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني حىت يعوا          وإيـذاء األطفال، وزيادة محالهتا اإلعالمية وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني حىت يعوا          

 تضم ن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج هذه           تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج هذه         الطـابع اإلجـرامي هلذه األفعال، كما حتثها على أن         الطـابع اإلجـرامي هلذه األفعال، كما حتثها على أن         
 ..التدابري وعدد الضحايا، ومرتكيب هذه اجلرائم، وقرارات اإلدانة، ونوع العقوبات املفروضةالتدابري وعدد الضحايا، ومرتكيب هذه اجلرائم، وقرارات اإلدانة، ونوع العقوبات املفروضة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل املضي يف مجع البيانات اإلحصائية خبصوص الصعوبات اليت تعترض غري               وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل املضي يف مجع البيانات اإلحصائية خبصوص الصعوبات اليت تعترض غري                -٣٤٣٤
ـ       ـ      املواطـنني يف جمـال اإلس كان وإدراج هذه البيانات، وأية معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة باالستناد إىل هذه            كان وإدراج هذه البيانات، وأية معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة باالستناد إىل هذه            املواطـنني يف جمـال اإلس

 ..البيانات، يف تقريرها الدوري القادمالبيانات، يف تقريرها الدوري القادم
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وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة محالهتا التثقيفية، وال سيما احلمالت اليت تستهدف القص ر،                وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة محالهتا التثقيفية، وال سيما احلمالت اليت تستهدف القصَّر،                -٣٥٣٥
ني وتناول الكحول واملخدرات، والسهر على توفري خدمات        ني وتناول الكحول واملخدرات، والسهر على توفري خدمات        خبصـوص املخاطر اليت ينطوي عليها تعاطي التدخ       خبصـوص املخاطر اليت ينطوي عليها تعاطي التدخ       

وتدعو الدولة الطرف إىل القيام، وتدعو الدولة الطرف إىل القيام، . . املشورة الدائمة جلميع األشخاص املتأثرين بإدمان التدخني والكحول واملخدراتاملشورة الدائمة جلميع األشخاص املتأثرين بإدمان التدخني والكحول واملخدرات
عـلى أس اس سنوي، بتحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية تتعلق بالفئات املستهدفة املشمولة حبملة مكافحة                عـلى أٍساس سنوي، بتحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية تتعلق بالفئات املستهدفة املشمولة حبملة مكافحة               

مـان املمتدة على عدة سنوات، وتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن عملية حتديد هذه املؤشرات                مـان املمتدة على عدة سنوات، وتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن عملية حتديد هذه املؤشرات                اإلداإلد
 ..واملقاييسواملقاييس

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السعي إىل احلد من احلواجز اللغوية من خالل تكثيف تعليم                وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السعي إىل احلد من احلواجز اللغوية من خالل تكثيف تعليم                 -٣٦٣٦
ة هلؤالء األطفال، وزيادة وعي األسرة بأمهية التعليم        ة هلؤالء األطفال، وزيادة وعي األسرة بأمهية التعليم        اللغة األملانية لألطفال املهاجرين، وتوفري دروس تدارك مالئم       اللغة األملانية لألطفال املهاجرين، وتوفري دروس تدارك مالئم       

وتشجع الدولة الطرف أيضا  على رفع سن توجيه الطلبة إىل إحدى درجات             وتشجع الدولة الطرف أيضاً على رفع سن توجيه الطلبة إىل إحدى درجات            . . يف جنـاح احلياة املهنية يف املستقبل      يف جنـاح احلياة املهنية يف املستقبل      
 سنة إىل سن أعلى، حىت تضمن هلؤالء الطلبة بلوغ مرحلة كافية من النضج عند           سنة إىل سن أعلى، حىت تضمن هلؤالء الطلبة بلوغ مرحلة كافية من النضج عند          ١١١١التعلـيم الثانوي الثالث من      التعلـيم الثانوي الثالث من      

 ..هذا القرارهذا القراراختاذ اختاذ 

وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                  -٣٧٣٧
اجملتمع، وال سيما بني املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة     اجملتمع، وال سيما بني املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة     

لى إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع        لى إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع        كما تشجع الدولة الطرف ع    كما تشجع الدولة الطرف ع    . . اخلطوات املتخذة لتنفيذها  اخلطوات املتخذة لتنفيذها  
 . . املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادماملدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

  ٣٠٣٠وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف تقرير موحد حبلول       وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف تقرير موحد حبلول        -٣٨٣٨
 ..٢٠١١٢٠١١يونيه يونيه //حزيرانحزيران
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