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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عملا بقرار جملس حقوو
اإلنسووان  ،1/5دورتووه التاسووعة والعش ورين يف الف و ة موون  15إىل  26كووانون الثاين/ينوواير .2018
وج وور اس ووتعراض حال ووة ليختنش ووتاين يف اجللس ووة اخلامس ووة عش وورة املعق ووودة يف  24ك ووانون الث وواين/
يناير  .2018وترأست وزيرة الشؤون اخلارجية والعدل والثقافوة ،أوريليوا فريو ،،وفود ليختنشوتاين.
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بليختنشتاين يف جلسته الثامنة عشرة املعقوودة يف  26كوانون
الثاين/يناير .2018
 -2واختووار جملووس حقووو اإلنسووان يف  10كووانون الثاين/ينوواير  2018فريووق املقووررين التوواي
(اجملموعة الثلثية) لتيسري استعراض احلالة يف ليختنشتاين :إثيوبيا ،وأس اليا ،وإكوادور.
 -٣ووفق و ا للفق وورة  15م وون مرف ووق ق ورار جمل ووس حق ووو اإلنس وان  ،1/5والفق وورة  5م وون مرف ووق
قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف ليختنشتاين:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/29/LIE/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقو ا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/29/LIE/2؛
(ج) موجز أعدته مفوضوية األموم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقو ا للفقورة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/LIE/3
 -4وأحيلووت قائمووة أسووةلة أعوود ا مسووبق ا كوول موون إسووبانيا ،وأملانيووا ،والربازيوول ،والربتغووال إىل
ليختنشوتاين ،عون طريوق اجملموعوة الثلثيوة .وميكون االطول علو هوهه األسوةلة يف املوقوع الشوبكي
للستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشووارت رئيسوة الوفوود إىل أن االسووتعراض الوودوري الشووامل يشووكل أحوود أهووم النجاحووات
الواضحة اليت حققها جملس حقو اإلنسان الهي جيسود ،يف حود ذاتوه ،جتربوة انجحوة وأداة قويوة
حفزت املناقشات الداخلية ،وأحدثت تغريا يف عدد كبري مون البلودان ،مبوا فيهوا ليختنشوتاين .فقود
أُدجمووت التوصوويات املقبولووة موون االستعراضووات السووابقة يف عمليووات اإلصوول اجلاريووة ويف التوودابري
القائمة ،أو يف عمليات منفصلة أُطلقت هلها الغرض.
 -6وتنطوووي عامليووة االسووتعراض الوودوري الشووامل علو أمهيووة ابلغووة ،لكوون هووهه العمليووة تفقوود
مصداقيتها إذا مل يشارك فيها اجملتمع املدين مشاركة حرة وفاعلة.
 -٧وكانووت ليختنش ووتاين ق وود وجه ووت يف ع ووام  200٣دع وووة دائم ووة إىل اإلج ورا ات اخلاص ووة
جملل ووس حق ووو اإلنس ووان ،األم وور ال ووهي يعك ووس التزامه ووا الواضو و ابلتع وواون م ووع مجي ووع اإلجو ورا ات
اخلاصة.
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 -8وعل و و الصو ووعيد الو وودوي ،يسو ووهم الت و وزام ليختنشو ووتاين بتعدديو ووة األط و ورا  ،وعضو ووويتها يف
املنظمووات الدوليووة الرئيسووية أساس و ا يف تعزيووز ودعووم السوولم واالسووتقرار ،وسوويادة القووانون ،واح و ام
حقوو اإلنسوان .وفيموا يتعلوق ابلسياسووة اخلارجيوة للبلود ،يُعتورب موضووو حقوو املورأة والطفول موون
األولوايت منه زمن بعيد .وينطبق القول نفسه عل دعوم البلود احملكموة اجلنائيوة الدوليوة ،وبشوكل
أعو ووم ،اجلهو ووود الراميو ووة إىل تعزيو ووز العدالو ووة اجلنائيو ووة واملسو ووا لة .ويظهو وور العمو وول الو ووهي تضو ووطلع بو ووه
ليختنشوتاين يف هوها الصودد أن الودول الصوغرية قوادرة أيضو ا علو اإلسوهام إسوهام ا قيمو ا يف تطوووير
القووانون الوودوي توودرجيي ا .وإنشووا اآلليووة الدوليووة احملايوودة واملسووتقلة للمسوواعدة يف التحقيووق بشووأن
األشووخا املسووؤولن عوون اجل ورائم األشوود خطووورة مبوج و القووانون الوودوي املرتكبووة يف اجلمهوريووة
العربية السورية منه آذار/مارس  2011وملحقتهم قضائيا مثال حي يف هها الصدد.
 -٩وعل و الص ووعيد ال وووطين ،فتحووت ليختنش ووتاين من ووه عووام  200٩ح ووارات س وونوية بش ووأن
حقو اإلنسان مع اجملتمع املدين نتيجوةا لتوصوية قبلتهوا يف عوام  .2008ويف خولل احلووار الوهي
دار يف عووام  ،201٧شووارك مووا يزيوود عل و  ٣0ممووثلا موون املنظمووات غووري احلكوميووة ،واملؤسسووات
واهليةووات املسووتقلة ،والقطووا اخلووا  ،واملؤسسووة الوطنيووة حلقووو اإلنسووان املنشووأة حووديث ا ،ومجعيووة
ليختنشتاين حلقو اإلنسان يف مناقشات ركزت عل مشرو تقرير االستعراض الدوري الشامل.
 -10وأُنشةت مجعية حقو اإلنسان يف اآلونة األخرية وفق ا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات
الوطنية لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان (مبادئ ابريس) .وبعد إجورا مشواورات واسوعة النطوا موع
اجملتم ووع امل وودين وأص ووحاب املص وولحة اآلخو ورين ،يف تشو ورين الث وواين/نوفمرب  ،2016اعتم وود الربمل ووان
بتواف ووق اآلرا ق ووانوانا تُنش ووأ مبقتض وواه مؤسس ووة وطني ووة حلق ووو اإلنس ووان .وس ووعي ا إىل التأك وود م وون أن
املؤسسوة اجلديودة سووتكون مسوتقلة يف عملهوا ،فقوود ُمنحوت وضوع ا قانونيو ا بصوفتها مون اجلمعيووات
ذات النفووع العووام .وتضووطلع املؤسسووة بوودور مكت و أموون املظووامل وهلووا واليووة واسووعة لتعزيووز حقووو
اإلنسووان ومحايتهووا .وقوود أُدم و مكت و أموون املظووامل املعووين ابألطفووال والشووباب الووهي أنش و يف
عووام  200٩يف هووهه املؤسسووة .وقوود اعتموود اجملتمووع املوودين نظامهووا األساسووي يف كووانون األول/
ديسوومرب  ،2016وانتخو جملسووها للفو ة  ،2020-201٧وبوودأت األمانووة عملهووا يف حزيوران/
يونيووه  .201٧وسووو تولوود املؤسسووة اجلديوودة قيمووة إضووافية وتزيوود موون تعزيووز حقووو اإلنسووان
واحلرايت األساسية.
 -11وأش ووارت رئيسو وة الوف وود إىل التن ووو الش ووديد لس ووكان ليختنش ووتاين ،إذ ينتم ووون إىل أكث وور
موون  100بلوود .ويف هنايووة عووام  ،2016بلغووت نسووبة األجان و ذوي اإلقامووة الدائمووة  ٣٣,8يف
املائوة موون جممووو السووكان .ويوووفر جمتمووع ليختنشووتاين دلوويلا علو أنوه ال يوجوود تنوواق بوون التنووو
والوائم االجتماعي .ويُنظر إىل مفهوم اإلدماج عل أنه عملية تبادلية تستند إىل مبدأ مطالبوة كول
م وون امله وواجرين والس ووكان املول ووودين حمليو وا ابالحو و ام والتف وواهم ،والعم وول علو و تعزي ووز ذل وو .،مث إن
النجووا االقتصووادي الووهي أفضو إىل معوودل بطالووة موونخف جوودا يشووكل أحوود العواموول الرئيسووية
األخ وور ورا اإلدم وواج الن وواج  .ويس ووهم النظ ووام التعليم ووي أيضو و ا ب وودور ه ووام يف إدم وواج الس ووكان
األجان  ،ويف تعزيز التسام والتفاهم .وما فتو النظوام التعليموي املوزدوج يسوهم إسوهام ا هامو ا يف
إدموواج الشووباب يف سووو العموول علو موود عقووود موون الووزمن .إذ يُتووا للشووباب خيووار االلتحووا
مبؤسس ووات الت وودري امله ووين ،أو مبؤسس ووات التعل وويم الع وواي .مث إن االخنف وواض الش ووديد يف مع وودل
البطالة يف صفو الشباب دليل عل جنا هها النظام .ويُعترب نظوام التعلويم املوزدوج أيضو ا عواملا
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هام وا يف جنووا االقتصوواد إذ يتووي توودري االختصاصووين ذوي املووؤهلت العاليووة الووهين حيتوواجهم
االقتصوواد .وجي ووري تطوووير وحتس وون النظووام التعليم ووي برمت ووه عل و حن ووو مسووتمر .وليختنش ووتاين م وون
أنصار نظام اقتصادي حر تتسواو يف ضومنه فور جنوا اجلميوع .مث إن احلصوول علو فرصوة يف
سو العمل أمور أساسوي يف هوها الصودد .كموا ُميون ملتمسوو اللجوو فرصوا كثورية للحصوول علو
عمل منه اليوم األول .وميثل اإلدماج املبكر بتوفري حصص لتعلم اللغة إحد األولوايت.
 -12ودخل قوانون اللجوو املونق حيوز النفواذ يف  1كوانون الثاين/ينواير  .201٧وكوان اهلود
موون تنقووي هووها القووانون هووو تس وريع اإلج ورا ات ،وتقلوويص ف و ة انتظووار ق ورارات البووت يف طلبووات
اللجووو  .ويسووتند قووانون اللجووو إىل املبووادئ ال وواردة يف االتفاقيووة اخلاصووة بوضووع اللجةوون ،مبووا يف
ذلو ،مبودأ عوودم اإلعوادة القسورية .وهوها دليوول إضوايف علو التقليود اإلنسوواين لليختنشوتاين .وعلو
الصعيد الدوي ،تشارك ليختنشتاين بنشاط يف املناقشوات واملفاوضوات بشوأن وضوع اتفوا عواملي
للهجوورة اآلمنووة واملنظمووة والنظاميووة ،وتوودعم وضووع اتفووا عوواملي طمووو يسووتند بقوووة إىل القووانون
الوودوي ،ال سوويما قووانون حقووو اإلنسووان .فهووي تعتقوود أن اتفاق و ا عاملي و ا موون شووأنه أن حيوودد رؤيووة
إجيابية عن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية وفوائدها املرتبطة ابلتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 -1٣وعلو الصووعيد الوووطين ،حققووت ليختنشووتاين تقوودم ا يف جمووال حقووو الطفوول ،أي تنقووي
القووانون املوودين ،ال سوويما األحكووام املتعلقووة ابحلضووانة بعوود الطوول  .ودخوول القووانون املوونق حيووز
النف وواذ يف  1ك ووانون الثاين/ين وواير  .2015وك ووان م وون نت ووائ ه ووها التنق ووي أن أص ووبحت احلض ووانة
املشو كة هووي القاعوودة بعوود االنفصووال أو الطوول  .وتنسووجم هووهه القاعوودة اجلديوودة مووع التطووورات
القانونية الدولية والتحوالت يف داخل اجملتمع.
 -14وقد أُحرز تقدم كبري خلل العقدين املاضين يف جموال النهووض ابملسواواة بون اجلنسون.
وأصووبحت املورأة حبكووم القووانون متسوواوية ابلكاموول مووع الرجوول .وعلو الوورغم موون أن البنووات يتفوووقن
علو البنوون يف املدرسووة ،فو ن املورأة مووع ذلوو ،ال توزال ممثلووة متثوويلا انقصو ا يف العديوود موون اجملوواالت.
وهها يعين أن الطريق ال تزال طويلة قبل حتقيق املساواة الفعلية ،ال سيما ما يتعلق بتمثيل املرأة يف
صنع القرار واملناص القيادية يف احلياة السياسية وقطا االقتصاد .وينبغي أن تعمل ليختنشوتاين
أيض و ا عل و كفال ووة التوفي ووق ب وون متطلب ووات احلي وواة األس وورية واحلي وواة املهني ووة .وق وود اس ووتمر يف خ وولل
السنوات اخلمس املاضية تنفيوه خمتلو التودابري يف هوها اجملوال .ومل حتقوق ليختنشوتاين بعود التمثيول
املتو ووازن للجنس وون يف اهلية ووات السياس ووية ،لكنه ووا حقق ووت تو ووازانا جي وودا يف متثي وول املو ورأة يف داخ وول
احلكومووة حي و تشووغل ام ورأ ن ممووا جمموعووه مخسووة وزرا منص و وزيوور منووه عووام  .200٩لكوون
ولألسو فو ن االجتوواه يف الربملووان سوول  :إذ ال يوجوود حاليو ا غووري ثوول برملانيووات ممووا جمموعووه 25
برملاني ا .ويعين هها أن متثيل املورأة تراجوع مون  24يف املائوة يف الفو ة التشوريعية السوابقة إىل  12يف
املائووة .وموون الناحيووة اإلجيابي وة ،أفضووت هووهه النتيجووة إىل فووت مناقشووات متواصوولة ونشووطة للغايووة
بشووأن أسووباب هووها ال اجووع ،ومووا ميكوون اختوواذه موون توودابري مضووادة .وتعو ليختنشووتاين حباجتهووا
إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل زايدة حصة النسا يف املناص القياديوة يف احليواة السياسوية ويف
قطا االقتصاد ،وحتقيق متثيل متوازن يف أقرب وقت ممكن.
 -15ولتحقيووق األهوودا املووهكورة أعووله ،قووررت احلكومووة إعطووا األولويووة لربانجمهووا الرامووي إىل
حتسن التوفيق بن متطلبات احلياة األسرية واحلياة املهنية .وتتضمن التدابري املزمع اختاذها يف هها
الص وودد التش ووجيع عل و مواص وولة توس وويع نط ووا ب ورام م ووا بع وود ال وودوام املدرس ووي ،ومراك ووز الرعاي ووة
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النهاريووة ،واملوودارس العامووة .وتعموول ليختنشووتاين ابسووتمرار عل و النهوووض هبووهه املرافووق ابألسوولوب
األمثل مبساعدة السلطات البلدية والقطا اخلا .
 -16وابإلضافة إىل ذل ،،جيري النظور حاليوا يف توحيود سواعات الودوام املدرسوي يف مجيوع أحنوا
البلوود .عووام  ،2015قووررت احلكومووة ،بعوود النظوور يف تقريوور عوون حالووة رعايووة األطفووال خووارج املنووزل،
تووفري أسوس جديودة لتمويوول مراكوز إضوافية لرعايووة الطفول .وينصو أحود األفرقووة العاملوة حاليو ا علو
إجياد حلوول يف هوها الصودد .وعولوة علو ذلو ،،أُجنوز يف اآلونوة األخورية استقصوا إلكو وين شوامل
لتقييم احتياجات األسر الشابة فيما يتعلق ابلتوفيق بن احلياة األسرية واحلياة املهنية.
 -1٧و ُاخت و وهت ت وودابري خمتلفو ووة يف الس وونوات القليلو ووة املاض ووية لو وودعم األش ووخا ذوي اإلعاقو ووة
ومتكي وونهم .واحتفل ووت ليختنش ووتاين يف تش و ورين الث وواين/نوفمرب  201٧ابل ووهكر الس وونوية العاش وورة
للقوانون املتعلووق بتمتووع األشووخا ذوي اإلعاقووة ابملسواواة ،الووهي يُعوود حمطووة رخييووة ابرزة لتمكوون
األشووخا ذوي اإلعاقووة ،وشووهد البلوود تنظوويم معوورض وحلقووات عموول حضوورها أطفووال املوودارس
والعديوود م وون األط ورا املهتم ووة األخ وور  .وم ووع ذلوو ،،ت وودرك ليختنش ووتاين متام وا أهن ووا مل ت و بع وود
ابلتزامها ابلتصديق عل اتفاقية حقو األشخا ذوي اإلعاقة .لكنها تؤيد أتييدا ما مضومون
ه ووهه االتفاقي ووة والغ وورض منه ووا؛ وق وود اس ووتؤنفت املناقش ووات علو و الص ووعيد ال وووطين بش ووأن التوقي ووع
والتصديق عليها.
 -18وسووو تتطلو التغوريات الدميغرافيووة ،ال سوويما زايدة النسووبة املةويووة للمسوونن موون جممووو
وص و وومم الض و وومان
الس و ووكان ،وتغ و ووري احتياج و ووا م ومط و ووالبهم ،اهتمام و و و ا متواص و و ولا يف املس و ووتقبلُ .
االجتماعي ونظام إعالة كبار السن للتكي مع ههه التطورات.
 -1٩وتستند السياسة املتعلقة بكبار السن إىل مبدأ متكون كبوار السون واألشوخا احملتواجن
للرعايووة موون العووي مسووتقلن ،معتموودين يف ذلوو ،عل و أنفسووهم قوودر اإلمكووان .وبفضوول اجل وودة
العالية لنظام الرعاية الصحية ،ارتفع متوسوط العمور املتوقوع عنود الووالدة ابطوراد علو مود العقوود
القليلووة املاضووية .ومسحووت أحكووام نظووام رعاي ووة كبووار السوون لسووكان البلوود ابالسووتمرار يف التمت ووع
مبسوتو معيشوي مرتفووع بعود التقاعود .وبغيووة ضومان متويول خطووة التوأمن لكبوار السوون علو املوود
الطويل ،قرر الربملان إدخال إصلحات رئيسية عليها يف عام .2016

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  60وفدا ببياانت يف أثنا جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدموة يف أثنوا جلسوة
التحاور يف الفر الثاين من هها التقرير.
 -21ورحب ووت مجهوري ووة مول وودوفا بتوقي ووع ليختنش ووتاين علو و اتفاقي ووة جمل ووس أورواب للوقاي ووة م وون
العن ضد النسوا والعنو املنوزي ومكافحتهموا (اتفاقيوة اسوطنبول) ،وإبنشوائها املؤسسوة الوطنيوة
حلق ووو اإلنس ووان ،وبتص ووديقها علو و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو الطف وول بش ووأن بي ووع
األطفووال واسووتغلل األطفووال يف البغووا ويف امل وواد اإلابحيووة .وأثنووت مجهوريووة مولوودوفا أيض وا عل و
تركيووز ليختنشووتاين عل و املسوواواة بوون اجلنسوون ،وعل و اختاذهووا خط ووات موون أجوول حتقيووق تكووافؤ
الفر لضمان التوازن بن احلياة األسورية واحليواة املهنيوة ،ورحبوت ابلقوانون اجلديود املتعلوق ابآلاب
واألطفال الهي يوي األولوية لرفاه الطفل.
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 -22ورحبت السونغال مببوادرات ليختنشوتاين مون أجول دعوم حقوو اإلنسوان وتعزيزهوا ،مبوا يف
ذل وو ،إنش ووا مؤسس ووة وطني ووة مس ووتقلة حلق ووو اإلنس ووان ،وفق و ا ملب ووادئ ابري ووس ،وابختاذه ووا ت وودابري
ملكافحووة العنص ورية وكووره األجان و  ،وجبهودهووا الراميووة إىل حتقيووق املسوواواة بوون اجلنسوون ،وإدموواج
الرعااي األجان يف اجملتمع ،وضمان تكافؤ الفر  ،واحلد من التمييز.
 -2٣ونوه ووت سو ورياليون بتص ووديق ليختنش ووتاين علو و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو
الطفل املتعلق إبجورا تقودم البلغوات يف عوام  ،201٧وبتوقيعهوا علو اتفاقيوة اسوطنبول .وأثنوت
سرياليون عل إنشوا ليختنشوتاين املؤسسوة الوطنيوة حلقوو اإلنسوان ،وعلو توجيههوا دعووة دائموة
إىل اإلجرا ات اخلاصة التابعة جمللس حقو اإلنسان.
 -24وأثنووت سوونغافورة عل و إنشووا ليختنشووتاين املؤسسووة الوطنيووة حلقووو اإلنسووان وعل و الوودعم
الهي تبديه إزا حتقيق املساواة بن اجلنسن ،وذل ،بتعزيز متثيل املرأة يف املناص القياديوة ،وتوسويع
نطووا خوودمات الرعايووة النهاريووة ،ومعاجلووة التفوواوت يف األجووور ،ومكافحووة العن و القووائم عل و نووو
اجلنس .وأثنوت سونغافورة أيضوا علو اخلطووات الويت اختوه ا ليختنشوتاين يف جموال رعايوة كبوار السون،
مثل تنقي قانون أتمن كبار السن والباقن عل قيد احلياة ،وتوفري االستحقاقات التكميلية.
 -25وأثنو ووت سو وولوفينيا عل و و تصو ووديق ليختنشو ووتاين عل و و الربوتوك و وولن االختيو ووارين امللحقو وون
ابتفاقي ووة حق ووو الطف وول بش ووأن بي ووع األطف ووال واس ووتغلل األطف ووال يف البغ ووا ويف امل وواد اإلابحي ووة،
وبشأن إجرا تقدم البلغات .ورحبت سلوفينيا أيض ا ابلتدابري اليت اخته ا ليختنشوتاين بغيوة سود
الفجوة يف األجور بن اجلنسن ،لكنها أشوارت إىل أن العديود مون التحودايت ال توزال قائموة ألن
املورأة ال توزال ممثلووة متثوويلا انقصوا يف مواقووع صوونع القورار واملناصو القياديووة يف احليوواة السياسووية ويف
قطا االقتصاد.
 -26ورحب ووت إس ووبانيا بتص ووديق ليختنش ووتاين م ووؤخرا علو و الربوتوكو وولن االختي ووارين امللحق وون
ابتفاقية حقو الطفول ،وإبنشوائها اللجنوة املعنيوة ابلسوجون ،وابستعراضوها قانوهنوا اجلنوائي بغورض
إدراج تعري و للتعووهي يتماش و والقووانون الوودوي .غووري أن إسووبانيا أعربووت عوون قلقهووا إزا عوودم
وجود حظر شامل للتمييز املتعدد األشكال يف القانون احمللي.
 -2٧وأشادت دولة فلسوطن إبنشوا ليختنشوتاين املؤسسوة الوطنيوة املسوتقلة حلقوو اإلنسوان،
وفق و ا ملب ووادئ ابري ووس ،وبتص ووديقها يف ع ووام  201٧عل و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو
الطفوول املتعلووق إبج ورا تقوودم البلغووات .واع فووت دولووة فلسووطن جبهووود ليختنشووتاين الراميووة إىل
حتسن نوعية التعليم ،والحظت يف الوقت نفسه أنه ال يزال يتعن بهل املزيود مون اجلهوود يف هوها
الصدد ،ال سيما فيما يتعلق بتوفري التعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة.
 -28وأشادت سويسرا ابجلهود اليت تبههلا ليختنشوتاين منوه زمون طويول مون أجول دعوم سويادة
القووانون ،والتزامهووا الكبووري ابلتصوودي لإلفوولت موون العقوواب .ويف هووها الصوودد ،أدت ليختنشووتاين
دورا رئيس ووي ا يف إنش ووا اآللي ووة الدولي ووة احملاي وودة واملس ووتقلة بش ووأن اجلمهوري ووة العربي ووة الس ووورية .كم ووا
أحاطت سويسرا علما ابلتدابري اإلجيابية اليت اخته ا ليختنشتاين لتعزيز املساواة بن اجلنسن.
 -2٩والحظت اجلمهورية العربيوة السوورية أطور ليختنشوتاين املتعلقوة حبقوو اإلنسوان وتودابريها
التشريعية املؤسسية يف هها اجملال ،وأثرها وتوافقها عل الصعد الوطين ،واإلقليمي والدوي.
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 -٣0وأشووادت أوكرانيووا إبنشووا ليختنشووتاين مجعيووة حلقووو اإلنسووان .وأشووادت أيض وا بتوقيووع
ليختنشتاين وتصديقها عل عدد من االتفاقوات الدوليوة واألوروبيوة ذات الصولة حبقوو اإلنسوان،
وإبدخاهلا تعديلت تشريعية عل القوانن احمللية ،وعلو القوانون اجلنوائي ،وقوانون اللجوو  ،وذلو،
هبد تطوير اإلطار القانوين القائم.
 -٣1واع فت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمو وآيرلنودا الشومالية إبنشوا ليختنشوتاين مجعيوة
حقووو اإلنسووان بعوود االسووتعراض الوودوري الشووامل السووابق هلووها البلوود يف عووام  ،201٣ورحبووت
ابلتزامهوا ببووهل جهوود موون أجوول تعطيول السلسوول املاليوة املرتبطووة ابالجتووار ابلبشور والوور احلوودي .
وشووجعت اململكووة املتحوودة ليختنشووتاين عل و سوون تش وريعات شوواملة ملكافحووة التمييووز موون أجوول
محاية مجيع عناصر اجملتمع ،مبا يف ذل ،وضع تشريع حمدد حيظر التمييز العنصري.
 -٣2وأش ووادت ال وووالايت املتح وودة األمريكي ووة ابلتو وزام ليختنش ووتاين حبق ووو اإلنس ووان واحلو ورايت
األساسوية والقويم الدميقراطيووة وسويادة القوانون .والحظووت الووالايت املتحودة ،مووع ذلو ،،أنوه ينبغووي
بووهل املزي وود موون اجله ووود فيمووا يتعل ووق ابألحوودا احملتج وزين ،والتمثيوول الق ووانوين مللتمسووي اللج ووو ،
واحلص ووول عل و اخل وودمات العام ووة لغ ووري املو وواطنن ،وعم وول امل ورأة والتميي ووز ال ووهي مي ووارس إزا ه ووا يف
األجر ،والتمييز ضد األقليات ،واهلياكل األساسية لألشخا ذوي اإلعاقة.
 -٣٣وس وولطت أوروغو وواي الض ووو علو و إنش ووا ليختنش ووتاين مؤسس ووة وطني ووة مس ووتقلة حلق ووو
اإلنسووان ،وفق و ا ملبووادئ ابريووس ،وتصووديقها عل و الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو الطفوول
املتعلق إبجرا تقدم البلغات ،والتقدم احملرز يف جمال حقو املرأة.
 -٣4ورحب و ووت مجهوري و ووة فن و ووزويل البوليفاري و ووة إبنش و ووا ليختنش و ووتاين املؤسس و ووة الوطني و ووة حلق و ووو
اإلنسوان ،وفقو ا ملبوادئ ابريوس ،وتصوديقها موؤخرا علو الربوتوكوولن االختيوارين امللحقون ابتفاقيوة
حقووو الطفوول .والحظووت مجهوريووة فنووزويل البوليفاريووة اجلهووود الوويت تبووههلا ليختنشووتاين موون أجوول
حتقيووق املسوواواة بوون اجلنسوون يف القووانون ،لكنهووا قالووت إهنووا ال ت وزال تشووعر ابلقلووق إزا اسووتمرار
التحدايت املتعلقة ابحلق يف العمل واملشاركة يف احلياة السياسية.
 -٣5والحظ ووت أفغانس ووتان م ووع التق وودير إنش ووا ليختنش ووتاين مؤسس ووة وطني ووة مس ووتقلة حلق ووو
اإلنسووان وفقو ا ملبووادئ ابريووس ،وحثووت البلوود علو تعزيووز هووهه املؤسسووة .ونوهووت أفغانسووتان أيضو ا
بسياسات وإجرا ات ليختنشتاين فيما يتعلق بتحسن حقو اإلنسان.
 -٣6وأش ووادت ألباني ووا مب ووا حققت وه ليختنش ووتاين م وون تق وودم يف جم ووال محاي ووة حق ووو اإلنس ووان م ووع
إنش ووائها مؤسس ووة وطني ووة مس ووتقلة حلق ووو اإلنس ووان وفقو و ا ملب ووادئ ابري ووس .ورحب ووت ألباني ووا بتص ووديق
ليختنشووتاين عل و عوودد موون صووكوك جملووس أورواب وعل و توقيعهووا عل و اتفاقيووة اسووطنبول .غووري أن
ألبانيا أعربوت عون رغبتهوا يف معرفوة املزيود عون التودابري الويت اختوه ا ليختنشوتاين فيموا يتعلوق ابملسواواة
بن اجلنسن ،وتعزيز التسام اإلثين والديين يف التعليم ،ومكافحة العن القائم عل نو اجلنس.
 -٣٧ورحبت اجلزائر إبنشا ليختنشتاين مؤسسة وطنية مسوتقلة حلقوو اإلنسوان وفقوا ملبوادئ
ابريو ووس ،وتصو ووديقها عل و و العديو وود مو وون الصو ووكوك القانونيو ووة الدوليو ووة ،مبو ووا يف ذلو وو ،الربوتوكو وووالن
االختي و وواراين امللحق و ووان ابتفاقي و ووة حق و ووو الطف و وول ،واتفاقي و ووة اس و ووطنبول .ورحب و ووت ك و ووهل ،ابلتو و وزام
ليختنشوتاين بتعزيووز املسوواواة بون اجلنسوون ،ومكافحووة العنو ضوود املورأة والعنو العووائلي ،وحتسوون
متثيل املرأة يف احلياة السياسية.
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 -٣8واع ف ووت أن وودورا ابجله ووود ال وويت تب ووههلا ليختنش ووتاين م وون أج وول التص ووديق علو و الص ووكوك
الدولي ووة الرئيس ووية حلق ووو اإلنس ووان ،ورحب ووت بتوقيعهو وا علو و اتفاقي ووة اس ووطنبول يف ع ووام ،2016
واعتمادها القانون املتعلق بتمتع األشخا ذوي اإلعاقة ابملساواة.
 -٣٩وهنأت األرجنتن ليختنشتاين عل اعتمادهوا قوانون مجعيوة ليختنشوتاين حلقوو اإلنسوان
يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016والحظت إجرا ا ا الرامية إىل ضمان املساواة بن اجلنسن.
 -40والحظ و ووت أرميني و ووا احل و ووار ال و ووهي أجرت و وه ليختنش و ووتاين م و ووع املنظم و ووات غ و ووري احلكومي و ووة،
ومشوواركتها النشووطة يف تعزيووز إطووار حقووو اإلنسووان ،وخطوا ووا املتخووهة موون أجوول تعزيووز حقووو
األشخا ذوي اإلعاقة ،وتدابريها املنفهة لزايدة تعزيز املسواواة بون اجلنسون ،وسياسوا ا الوقائيوة
ملكافحة االجتار ابلبشر ،وتصديقها عل عدة صكوك دولية وإقليمية حلقو اإلنسان.
 -41وأثنت أس اليا عل السجل احمللي القوي لليختنشتاين يف جموال حقوو اإلنسوان ،وعلو
دورها يف الدفا عن حقو اإلنسان عل الصعيد الدوي .وأقرت أس اليا ابخلطوات الويت اختوه ا
ليختنشتاين لتعزيز محاية حقو اإلنسان منه االستعراض السوابق ،مبوا يف ذلو ،مون خولل إنشوا
مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -42والحظوت أذربيجووان اإلصولحات املؤسسووية الويت اضووطلعت هبوا ليختنشووتاين لكفالوة محايووة
حقو اإلنسان عل الصعيد الوطين ،ال سيما من خلل إنشائها مؤسسوة وطنيوة حلقوو اإلنسوان،
وإدموواج خمتل و مؤسسووات أموون املظووامل حتووت مظلتهووا .واع فووت أذربيجووان ابلتقوودم الووهي أحرزت وه
ليختنشووتاين موون أجوول التصوودي للتحوودايت املتصوولة ابلتمييووز ،ال سوويما موون خوولل تعووديل القووانون
اجلنائي ليشمل املسؤولية اجلنائية عن التحري العلين عل الكراهية والتمييز عل أسس شىت.
 -4٣وهنووأت بوونن ليختنشووتاين علو املسووتو الووهي بلغتووه يف نظامهووا الوودميقراطي ،ومووا اختهتوه
من خطوات بغية تنفيه توصيات االستعراض الودوري الشوامل السوابق .وشوددت علو أمهيوة قيوام
ليختنشووتاين إبنشووا وتفعيوول مؤسسووة وطنيووة حلقووو اإلنسووان ،وتصووديقها عل و الصووكوك الدوليووة
املتعلقة بتعزيز ومحاية حقو اإلنسان .وأشوارت إىل احلاجوة إىل اختواذ ليختنشوتاين تودابري تشوريعية
من أجل تعزيز االمتثال لنه املساواة بن اجلنسن.
 -44وأش ووادت البوس وونة واهلرس وو ،ابلتو وزام ليختنش ووتاين من ووه عه وود بعي وود ابحلو ورايت األساس ووية
وحقو اإلنسان ،وابخلطوات اليت ُاختوهت مون أجول تعزيوز األسوس الويت تسوتند إليهوا هلوهه الغايوة.
ورحبت بتوقيع البلود وتصوديقه علو عودد مون الصوكوك الدوليوة واألوروبيوة املتعلقوة حبمايوة حقوو
اإلنسان ،ونوهت إبنشا مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس.
 -45ودعوت الربازيول ليختنشوتاين إىل النظور يف أن تصووب طرفو ا يف االتفاقيوة املتعلقوة ابجلوانو
املدنيووة للختطووا الوودوي لألطفووال .وابإلضووافة إىل ذلوو ،،أشووادت مبووا وضووعته ليختنشووتاين موون
تشريعات شاملة ملكافحة التمييز وابملبوادرات ذات الصولة ،ال سويما موا يتعلوق ابلنهووض ابلفةوات
الض ووعيفة ،مث وول املثلي ووات واملثلي وون ومزدوج ووي املي وول اجلنس ووي ومغ ووايري اهلوي ووة اجلنس ووانية وح وواملي
صفات اجلنسن.
 -46ورحبت بلغاراي بتصديق ليختنشوتاين علو عودد مون الصوكوك الدوليوة واألوروبيوة حلقوو
اإلنسان ،ورحبت إبنشائها مجعيوة ليختنشوتاين حلقوو اإلنسوان ،ومكتو اخلودمات االجتماعيوة.
وأش ووادت جبه ووود ليختنش ووتاين الرامي ووة إىل تعزي ووز املس وواواة ب وون اجلنس وون ومتك وون املو ورأة ،علو و حن ووو
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مووا يتجل و يف تضووييق الفجوووة يف األجووور بوون اجلنسوون عل و موود العقوود املاضووي .وأثنووت عل و
مو ووا أحرزت و وه ليختنشو ووتاين مو وون تقو وودم يف جمو ووال محايو ووة حقو ووو األشو ووخا ذوي اإلعاقو ووة ،وتعزيو ووز
اندماجهم يف احلياة املهنية واالجتماعية .ورحبت ابألولوية املعطاة ملكافحة االجتار ابلبشر.
 -4٧ورحبت كندا إبنشا مؤسسة ليختنشتاين الوطنية حلقو اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس.
 -48ورحبت شيلي إبنشا ليختنشتاين املؤسسة الوطنية حلقو اإلنسان ،وحثتها علو تزويود
هووهه املؤسسووة ابمل ووارد الكافيووة .وأشووادت شوويلي بتصووديق ليختنشووتاين عل و عوودد موون الصووكوك
الدولية حلقو اإلنسان منه عام  .201٣ورحبت ابلتعديلت القانونية لليختنشتاين ،وإبدراجها
تعريفا واسعا للتمييز يف ضمن قانوهنا احمللي ،لكنها أعربت عن قلقهوا إزا اخنفواض متثيول املورأة يف
احلياة السياسية ،وحثت ليختنشتاين عل تعزيز املساواة بن اجلنسن يف مجيع ميادين اجملتمع.
 -4٩وأش ووادت الص وون ابجله ووود ال وويت تب ووههلا ليختنش ووتاين م وون أج وول تعزي ووز حق ووو اإلنس ووان
ومحايتهووا .وأشووارت إىل أن ليختنشووتاين تسووع جاهوودة إىل القضووا عل و عوودم املسوواواة والتمييووز،
وتعزي ووز محاي ووة حق ووو الفة ووات الض ووعيفة مث وول النس ووا واألطف ووال وكب ووار الس وون واألش ووخا ذوي
اإلعاقة .بيد أن أوجه عدم املساواة بن اجلنسن ال تزال قائموة؛ فعلو سوبيل املثوال ،ال توزال املورأة
ممثلة متثيلا انقصا يف احلياة السياسية والعامة ،وتظل مثة فجوة يف األجور بن اجلنسن ،وما فتةت
ههه الفجوة تتسع ،كما أن أوضا السجون يف البلد حتتاج إىل مزيد من التحسينات.
 -50وذكر الوفد أن وزارة الشؤون اخلارجية هي اهليةة الرئيسية املسؤولة عن تنسيق إعوداد التقريور
ال وووطين ،بتع وواون وثي ووق م ووع ال وووزارات املعني ووة ،واملكات و املس ووؤولة ع وون خمتل و املس ووائل ال وويت يغطيه ووا
التقرير .كما تكفل الوزارة تنسيق عملية تنفيه التوصيات املنبثقة عون االسوتعراض ورصود إحوراز تقودم
يف هووها الصوودد .وتنطوووي صووياغة التقريوور وعمليووة املتابعووة عل و إج ورا ح ووار مووع منظمووات اجملتمووع
املوودين .ففووي ع ووام  ،201٧وضوومن عملي ووة متابعووة تنفيووه التوص وويات ال وواردة فيم ووا يتعلووق ابلعه وودين
الوودولين اخلاصوون ابحلقووو املدنيووة والسياسووية واحلقووو االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة ،أنشووأت
ليختنش ووتاين فريقو و ا ع وواملا لإلشو ورا علو و ه ووهه العملي ووة .وم وون ش ووأن ه ووها ال وونه أن ي وووفر منوذجو و ا
للعملي ووات املقبل ووة ،مب ووا يف ذل وو ،متابع ووة االس ووتعراض ال وودوري الش ووامل .وق وود ازدادت كثاف ووة عو و
اإلبوول بوجووه عووام يف السوونوات القليلووة املاضووية ،مووا يشووكل حتووداياكب وريا ،ال سوويما ابلنسووبة إلدارة
ش ووؤون دول ووة ص ووغرية مث وول ليختنش ووتاين .وهل ووها الس ووب  ،تؤي وود ليختنش ووتاين عملي ووات تعزي ووز آلي ووات
اإلبوول عل و الصووعيد الوودوي ،وجعلهووا أكثوور كفووا ة وفعاليووة .وحيثمووا كووان ذلوو ،ممكنووا ،تسووتخدم
ليختنشتاين اإلجرا املبسط لتقدم التقارير الهي يتيحه معظم هيةات معاهدات األمم املتحدة.
 -51وردا عل و عوودد موون املووداخلت واألسووةلة املعوودة سوولف ا ،ذكوورت رئيس وة الوفوود أن التوودابري
ِّ
ووضووعت قبوول توقيووع هووهه الصووكوك
التشوريعية والعمليووة اللزمووة لتنفيووه املعاهوودات الدوليووة قُويمووت ُ
والتصديق عليهوا .وتوضو هوهه املمارسوة أيضوا ملواذا حتتواج ليختنشوتاين إىل بعو الوقوت يف كثوري
م وون األحي ووان قب وول التوقي ووع عل و الص ووكوك اجلدي وودة والتص ووديق عليه ووا .فخ وولل الس وونوات األرب ووع
املاض ووية ،ص وودقت ليختنش ووتاين علو و ع وودد م وون املعاه وودات الدولي ووة يف جم ووال حق ووو اإلنس ووان.
واس ووتؤنفت املناقش ووات بش ووأن التوقي ووع عل و اتفاقي ووة حق ووو األش ووخا ذوي اإلعاق ووة والتص ووديق
عليها؛ وبلغ مستو إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام املدرسي مستو عاليا جدا.
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 -52وتش ووكل اتفاقي ووة اس ووطنبول معلم ووة ابرزة فيم ووا يتعل ووق مبكافح ووة العن و الق ووائم عل و ن ووو
اجلنس ،وابجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بن املرأة والرجول .وسوبق أن وقعوت ليختنشوتاين علو
االتفاقيوة يف عووام  2016الوويت يتماشو القوانون احمللووي إىل حوود كبووري موع أحكامهووا .وبفضوول عوودد
مون التعوديلت الطفيفووة املزموع إدخاهلوا علو القوانون اجلنوائي يف عووام  ،2018سوتُنفه عموا قريو
الشروط املسبقة اللزمة للتصديق عل االتفاقية يف عام  2018كما هو مقرر.
 -5٣وأشارت رئيسة الوفد إىل أن تكافؤ الفر بن الرجل واملرأة يوُعود مون أولووايت احلكوموة
منووه ف و ة طويلووة .ويف إطووار اتفووا االئووتل  ،والووربانم احلكووومي للف و ة احلاليووة ،تُصوون مسووألة
املساواة بن اجلنسن ،ال سيما التوفيق بن حياة األسرة واحلياة املهنية ،عل أهنا ذات أولوية عليا
يف ج وودول أعم ووال احلكوم ووة .وأك وودت رئيس ووة وف وود ليختنش ووتاين التزامه ووا الشخص ووي إباثرة ه ووهه
املسووائل عل و الصووعيدين الوووطين والوودوي .وقوود أصووبحت ليختنشووتاين عضوووا يف جلنووة وضووع امل ورأة
للف و ة  .201٩-2016وستش ووارك رئيس ووة الوف وود يف االجتم ووا الرفي ووع املس ووتو املق وورر عق ووده يف
عووام  ،2018مووا سوويدعم اللجنووة واألمووم املتحوودة يف عملهمووا اهلووام لتحقيووق املسوواواة يف احلقووو ،
وتكافؤ الفر  ،والعدالة للنسا والفتيات عل الصعيد العاملي.
 -54ويف عووام  ،2011سوونت ليختنشووتاين بتوجيووه موون رئيسووة الوفوود ،بوصووفها وزيوورة ،قووانون
الش وراكات املس ووجلة لووألزواج املثلي وون ،وهووي تعم وول عل و مواص وولة تعزيووز املس وواواة يف هووها اجمل ووال.
واعتمدت ليختنشتاين يف عام  201٧إصلحا للقانون الهي ينظم أمسا الشركا املسجلن.
 -55وأش ووارت رئيس ووة الوف وود إىل أن ليختنش ووتاين مل تش ووهد أي نزاع ووات ك وورب ب وون الس ووكان
املولوودين حمليوا والرعووااي األجانو علو موود عقوود موون الوزمن .فقود شووارك السوكان األجانو يف
النجووا االقتصووادي للبلوود ،وأُدجم ووا يف ضوومن هياكلووه االجتماعيووة .ويشووغل الكثووري موون األجان و
مناص عالية أو متوسطة املستو يف القطا اخلا أو يف داخل اإلدارة الوطنية.
 -56وأُدمو األطفووال اللجةووون واألطفووال األجانو يف وقوت مبكوور جوودا يف النظووام التعليمووي
العوادي ،وأتيحوت هلوم االسووتعانة مبدرسون متخصصون ملسواعد م علو حتسون مهووارا م يف اللغووة
األملانية ،وتلقوا املساعدة للندماج يف اجملتمع.
 -5٧وفيم و ووا يتعل و ووق ابألس و ووةلة والتوص و وويات بش و ووأن ع و وودم التميي و ووز ،واح و و ام حق و ووو اإلنس و ووان
للمهوواجرين واللجةوون وطووال اللجووو  ،أكوودت رئيسووة الوفوود أن مبوودأ املسوواواة يف املعاملووة يُنفووه
تنفيووها فعوواالا موون خوولل دسووتور ليختنشووتاين ،واالتفاقيووات الدوليووة حلقووو اإلنسووان الوويت صوود
عليهووا بلوودها ،والس ووابق القضووائية املسووتقرة .وبصووفة عامووة ،حيصوول مجيووع السووكان الووهين لووديهم
تص وواري إقام ووة س ووارية املفع ووول عل و اخل وودمات احلكومي ووة عل و ق وودم املس وواواة م ووع اآلخو ورين .ويف
نيسووان/أبريل  ،2016بوودأ نفوواذ تعووديل الفقوورة  28٣موون القووانون اجلنووائي ،وهووو التعووديل الووهي
يفرض حظرا شاملا عل التمييز .وإىل جان التعديل الهي أُدخول علو القوانون املوهكور أعوله،
تتضمن عدة قوانن خاصة أحكاما حمددة حتمي من التمييز.
 -58وفيم و ووا يتعل و ووق بتنفي و ووه خط و ووة التنمي و ووة املس و ووتدامة لع و ووام  ،20٣0أنش و ووأت احلكوم و ووة يف
عووام  2016فريق وا عوواملا متعوودد التخصصووات أجوور حتلوويلا للثغ ورات الكامنووة يف تنفيووه أهوودا
التنميووة املسووتدامة .وتعتووزم احلكومووة اختوواذ قورار بشووأن خطووة العموول املتعلقووة أبهوودا خطووة التنميووة
املستدامة يف املستقبل القري .
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 -5٩وتلتزم ليختنشتاين مبكافحة االجتار ابلبشر والر احلودي  .وهوي تعتوزم ال كيوز علو حتديود
التدفقات املالية غري املشروعة املرتبطة ابالجتار ابلبشر والر احلدي  ،والعمل عل تعطيلها.
 -60ويف عووام  ،2015بلغووت املسوواعدة اإلمنائيووة الرمسيووة نسووبةا موون الوودخل القووومي اإلمجوواي
قدرها  0,46يف املائة ،وتسع احلكومة إىل حتسن هها الرقم يف املستقبل القري .
 -61وفيمووا يتعلووق إبدراج نووص مسووتقل جلرميووة التعووهي يف القووانون احمللووي ،مبووا يتفووق متاموا مووع
املادة  1من اتفاقية مناهضة التعهي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية
أو املهينة ،أعد فريق عامل حكومي مؤخرا صيغة منقحة من القانون اجلنوائي .ومون خولل إدمواج
العناصر اجلديدة املقررة يف القانون اجلنائي ،ستنفه ليختنشتاين توصيات جلنة مناهضة التعوهي ،
وتل ،اليت قُدمت إليها يف أثنا االستعراض الدوري الشامل.
 -62وقد وقعت ليختنشتاين يف عوام  200٧علو االتفاقيوة الدوليوة حلمايوة مجيوع األشوخا
موون االختفووا القسووري ،وال توجوود مشوواكل تُووهكر فيمووا يتعلووق ابلتصووديق عليهووا .وتعموول احلكومووة
حالي ا عل إدراج تعري االختفا القسري يف قانوهنا اجلنائي :وما أن تنتهي ههه العملية ،ستعيد
احلكومة تقيويم ومناقشوة موقفهوا بشوأن التصوديق علو االتفاقيوة .فليختنشوتاين مل تعتوزم يف السوابق
وال تعتووزم يف املسووتقبل القري و االنضوومام إىل منظمووة العموول الدوليووة؛ وموون مث ،مووا هلووا أن تصوود
عل و صووكوك منظمووة العموول الدوليووة .وتعلووق ليختنشووتاين أمهيووة كبوورية عل و احلقووو االجتماعيووة
واالقتصوادية .ومووا فتةوت ،كوهنووا بلودا كاموول العضوووية يف املنطقوة االقتصووادية األوروبيوة ،تنقوول مجيووع
تشريعات االحتاد األورويب ذات الصلة ،مبا يف ذل ،معايري العمل ،إىل قانوهنا احمللي .بل ويوهه
الكثووري موون معووايري العموول هووهه إىل أبعوود مم وا توونص عليووه صووكوك منظمووة العموول الدوليووة .ولوويس
للحكومووة أي خط ووط للتوقي ووع أو التص ووديق عل و االتفاقيووة الدولي ووة حلماي ووة حق ووو مجي ووع العم ووال
املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -6٣وابلرجووو إىل األسووةلة املعوودة سوولفا ،وامللحظووات والتوصوويات املتعلقووة ابلتوودابري املتخووهة
لضو وومان ظو وورو العمو وول املنصو ووفة ،مبو ووا يف ذلو وو ،مؤش و ورات أجو ووور املهو وواجرين وامل و وواطنن ،تطبو ووق
ليختنش ووتاين املع ووايري العالي ووة للعم وول والض وومان االجتم وواعي نفس ووها املعم ووول هب ووا يف مجي ووع ال وودول
األعضا يف االحتاد األورويب .وتُطبق ههه املعايري ابلتسواوي علو مجيوع العواملن يف ليختنشوتاين.
وتبلووغ البطالووة نسووبة منخفضووة جوودا ابملعووايري الدوليووة .فقوود بلووغ املتوسووط السوونوي للبطالووة  2,٣يف
املائة يف عام  .2016وبلغ متوسط معودل البطالوة بون األجانو  ٣,4يف املائوة يف عوام ،2016
أي مستو أعل بقليل مما هو عليوه بون موواطين ليختنشوتاين ،وقودره 1,6يف املائوة .وهنواك أكثور
من  15من اتفاقات املفاوضوة اجلماعيوة امللزموة عموموا الويت تونظم احلود األدىن لألجوور ،وسواعات
العمل ،وشروط العمل األخر بغرض التصدي ألي إغرا اجتماعي أو إغرا لسو األجور.
 -64وال توزال املسوواواة الفعليووة بوون الرجوول واملورأة متثوول حتوودايا .وقوود نُفووه العديوود موون التوودابري يف
هها الصدد استنادا إىل قانون املساواة بن اجلنسن.
 -65وما فتةت الفجوة يف األجور بن اجلنسن توتقلص خولل السونوات الثمواين املاضوية ،مون
نسبة بلغت  20يف املائة يف عام  2006إىل نسبة قدرها  16,5يف املائة يف عام .2014
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 -66وموون أج وول ض وومان إدم وواج األطف ووال امله وواجرين ،أُطل ووق ع وودد م وون املب ووادرات ل وودعم تعل ووم
اللغات ،مثل الدورات املكثفة لتعليم اللغة األملانية لغري الناطقن هبا من األطفال واملراهقن الهين
وصلوا إىل البلد حديث ا ،وإحلاقهم بصفو التعليم اإللزامي والتعليم املبكر مبشاركة آابئهم.
 -6٧وتع ووزز ليختنش ووتاين إدم وواج امله وواجرين وت وووفر احلماي ووة للجة وون ،مب ووا يتماشو و واالتفاقي ووة
اخلاص ووة بوض ووع اللجة وون لع ووام  .1٩51وال توج وود أي خط ووط لتنق ووي اإلط ووار الق ووانوين املتعل ووق
بقضااي مجع مشل األسرة ألن التشريعات القائمة متوافقة موع التزاموات ليختنشوتاين الدوليوة؛ مث إن
احلق يف احلياة األسرية حق مكفول .وهناك مسار سريع متا جلمع مشل أسر اللجةن.
 -68ويُتووا جلميووع ملتمسووي اللجووو املشووورة القانونيووة ابجملووان طووال عمليووة اللجووو  ،ويتووا هلووم
أيضوا ،إن هوم رغبووا يف ذلو ،،احلصوول علو املسواعدة القانونيوة والتمثيول القوانوين عنودما يطعنوون
يف القرارات احلكومية.
 -6٩ودخل تعديل عل املادة  28٣من القانون اجلنائي حيز النفاذ يف عوام  ،2016وفُورض
مبوجبه حظر شامل عل التمييز ،مبا يف ذلو ،مجيوع أنووا خطواب الكراهيوة .ويف حون أن التمييوز
العنصري لوحده كان يُعتورب قبول هوها التعوديل فعولا إجراميو ا ،أصوب التحوري علنو ا علو الكراهيوة
أو التمييز عل أساس اللغوة ،أو اجلنسوية ،أو األصول االثوين ،أو الودين ،أو األيديولوجيوة ،أو نوو
اجلوونس ،أو اإلعاقووة ،أو السوون ،أو التوجووه اجلنسووي يُعوود فعولا إجراميوا يُعاقو عليووه ابلسووجن ملوودة
تصل إىل سنتن.
 -٧0ومل تكوون هنوواك أي حوواالت عن و أو ج ورائم ارتكبهووا املتطرفووون ط ووال أكثوور موون مخووس
سوونوات .واجلماعووات املتطرفووة ،موون قبيوول مجاعووة  ،European Actionدخلووت مرحلووة مخووول منووه
عام  ،2014ومل تعد تنشر خطاب الكراهية يف البلد عل حنو يُهكر.

 -٧1وهنووأت كوووت ديفووار ليختنشووتاين علو إحرازهووا تقوودم ا منووه االسووتعراض السووابق ،مبووا يف
ذلوو ،إنشووا مؤسسووة وطنيووة حلقووو اإلنسووان ،وعلو تصووديقها علو العديوود موون صووكوك حقووو
اإلنسووان الدوليووة واألوروبيووة ،مثوول الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو الطفوول املتعلووق إبج ورا
تقدم البلغات .وأعربت أيضا عن تقديرها للجهود املبهولة يف جمواالت املسواواة ،وعودم التمييوز،
ومكافحة العنصرية.
 -٧2ورحبت إكوادور بتعديل املادة  28٣من القانون اجلنائي يف عام  2016الويت أصوبحت
تتضوومن تعريفو ا واسووع ا للتمييووز يشوومل اللغووة ،واجلنسووية ،واألصوول اإلثووين ،واأليديولوجيووة ،واإلعاقووة،
والسن ،وامليل اجلنسوي .ورحبوت إكووادور أيضو ا بتصوديق ليختنشوتاين علو الربوتوكوول االختيواري
التفاقية حقو الطفل بشأن بيع األطفال واستغلل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحية.
 -٧٣وأش ووادت إس ووتونيا بتص ووديق ليختنش ووتاين م ووؤخرا عل و الربوتوك وولن االختي ووارين التفاقي ووة
حقووو الطفوول .ورحبووت بتصووديق ليختنشووتاين عل و معظووم الصووكوك الدوليووة حلقووو اإلنسووان،
وشووجعت احلكومووة عل و مواصوولة جهودهووا الراميووة إىل احلوود موون ت وراكم التقووارير غووري املنجووزة الوويت
يتعون تقوودميها إىل هيةوات املعاهوودات .ورحبووت ابخلطووات املتخووهة لتحقيووق املسواواة بوون اجلنسوون
يف القانون ويف املمارسة.
 -٧4وذكرت فرنسا أن ليختنشتاين نفهت عددا من التوصيات اهلاموة املقدموة يف عوام ،201٣
مبووا يف ذلوو ،تصووديقها عل و الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو الطفوول املتعلووق ببيووع األطفووال
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واسووتغلل األطفووال يف البغووا ويف املوواد اإلابحيووة ،وتنفيووهها االتفاقيووة الدوليووة للقضووا علو مجيووع
أشكال التمييز العنصري.
 -٧5ورحبت جورجيا إبنشا ليختنشتاين مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسوان .والحظوت
مع التقدير أن ليختنشتاين وقعت عل معظوم االتفاقيوات الدوليوة ،ورحبوت بتصوديقها علو عودة
صووكوك دوليووة حلقووو اإلنسووان منووه االسووتعراض الوودوري الشووامل السووابق ،مبووا يف ذلوو ،التصووديق
م ووؤخرا عل و الربوتوك وولن االختي ووارين امللحق وون ابتفاقي ووة حق ووو الطف وول .وأثن ووت عل و سياس ووا ا
الفعالة للحد من استهلك املواد املسببة لإلدمان ،وحثتها عل مواصلة جهودها ههه.
 -٧6ورحب ووت أملاني ووا بتص ووديق ليختنش ووتاين عل و و الربوتوك و وولن االختي ووارين التفاقي ووة حق ووو
الطفوول .وأثنووت علو إنشووا مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة حلقووو اإلنسووان وتوووفري التمويوول الكووايف هلووا،
وحثت هوهه املؤسسوة علو أن تطلو إىل التحوال العواملي للمؤسسوات الوطنيوة حلقوو اإلنسوان
قبول اعتمادها .وشجعت ليختنشتاين عل مواصلة تعزيز املساواة بن اجلنسن.
 -٧٧ورحبت غاان إبنشوا ليختنشوتاين مؤسسوة وطنيوة مسوتقلة حلقوو اإلنسوان ،وفقو ا ملبوادئ
ابريووس ،وأشووادت بتصووديقها علو خمتلو الصووكوك الدوليووة واألوروبيووة حلقووو اإلنسووان .ونوهووت
أيض وا مبووا تبهل وه ليختنشووتاين موون جهووود متواصوولة لتحقيووق متثيوول مت ووازن بوون اجلنسوون يف العمليووة
السياسية ،ويف سو العمل.
 -٧8ورحبت هندوراس إبنشا ليختنشتاين جلنة وطنية مستقلة حلقوو اإلنسوان ،وفقوا ملبوادئ
ابري ووس ،وبتص ووديقها علو و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو الطف وول بش ووأن بي ووع األطف ووال
واستغلل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحية ،وعل اتفاقية اسطنبول.
 -٧٩وأشووادت آيسوولندا مبووا اختهتوه ليختنشووتاين موون خطووات موون أجوول تعزيووز حقووو املثليووات
واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري اهلويووة اجلنسووانية وحوواملي صووفات اجلنسوون .ورحبووت
ابملشواريع الراميوة إىل إذكووا الووعي ابلفجووة يف األجووور بون اجلنسون ،ومتكوون النسوا وتشووجيعهن
عل املشاركة يف العمليات السياسية واملناقشوات العاموة .ورحبوت ابلودور القيوادي الوهي اعتمدتوه
ليختنش ووتاين يف تعزي ووز املس ووا لة يف اجلمهوري ووة العربي ووة الس ووورية م وون خ وولل ص ووياغة قو ورار اجلمعي ووة
العامة .248/٧1
 -80ونوهووت إندونيسوويا إبنشووا ليختنشووتاين مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة حلقووو اإلنسووان ،وفق وا
ملب ووادئ ابري ووس .وأش ووارت إىل جهوده ووا امللموس ووة بغي ووة إدم وواج الرع ووااي األجانو و وامله وواجرين يف
اجملتمع ،وإىل تدابريها املتخهة لتعزيز املساواة بن اجلنسن.
 -81ورح العرا إبجرا ليختنشوتاين العمليوة التشواورية الويت أفضوت إىل إصولحات تشوريعية،
وإقرار احلقو الدميقراطية املباشرة ،وإنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس.
 -82ورحبووت آيرلنوودا ابلتوزام ليختنشووتاين القوووي حبمايووة وتعزيووز حقووو اإلنسووان علو الصووعيد
الوطين ويف اخلارج .ورحبت إبنشائها مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس،
وتصديقها عل معاهدات حقو اإلنسان ،وتوجيهها دعوة دائمة إىل اإلجرا ات اخلاصوة التابعوة
جمللس حقو اإلنسان .وأثنت عل التزام ليختنشوتاين مبعاجلوة مسوائل املسواواة بون اجلنسون ،موع
تسليط الضو عل توقيعها عل اتفاقية اسطنبول.
GE.18-05611

13

A/HRC/38/16

 -8٣ورحبت إيطاليا بتصديق ليختنشتاين عل الربوتوكوول االختيواري التفاقيوة حقوو الطفول
بشووأن بيووع األطفووال واسووتغلل األطفووال يف البغووا ويف امل وواد اإلابحيووة ،وعل و اتفاقيووة اسووطنبول،
وابختاذها تدابري من أجل تعزيز املساواة بن اجلنسن ومكافحة العن ضد املرأة.
 -84ورحبووت قريغيزسووتان جبهووود ليختنشووتاين الراميووة إىل تعزيووز حقووو املورأة والطفوول ،وأيوودت
اخلطوات اليت اخته ا لتحسن التوفيق بن احلياة األسورية واحليواة املهنيوة .وأشوادت أيضو ا ابلتودابري
الراميووة إىل مكافحووة العنو ضوود املورأة والعنو العووائلي ،ومحايووة األطفووال موون االسووتغلل اجلنسووي
واالعتدا اجلنسي.
 -85ورحبووت ليبيووا مبشوواركة ليختنشووتاين يف االسووتعراض الوودوري الشووامل ،األموور الووهي يعكووس
رغبتها يف حوار إجيايب ،وأثنت عل ما حققته من تقدم يف جمال حقو اإلنسان .ونوهت بتصديق
ليختنشتاين عل الربوتوكول االختياري التفاقية حقو الطفل املتعلق إبجرا تقدم البلغات.
 -86وأشادت مدغشقر ابنضمام ليختنشتاين إىل العديد من صكوك حقو اإلنسان الدولية
واألوروبيووة ،وبتصووديقها عل و الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو الطفوول بشووأن بيووع األطفووال
واسوتغلل األطفوال يف البغووا ويف املوواد اإلابحيوة .والحظووت موع االرتيوا تعووديل املوادة  2٣8موون
القووانون اجلنووائي لتوسوويع قائمووة أسووباب التمييووز احملظووورة ،وتضووييق الفجوووة يف األجووور بوون الرجوول
واملرأة .وشجعت ليختنشتاين عل مواصلة ههه اجلهود.
 -8٧ورحبت ماليزاي إبنشا ليختنشتاين مؤسسة وطنية حلقوو اإلنسوان وفقوا ملبوادئ ابريوس،
وبتعووديلها القووانون اجلنووائي حبي و يتضوومن تعريف وا موسووعا للتمييووز العنصووري يغطووي التمييووز عل و
أساس العر  ،والدين ،واجلنسية .وأثنت عل إدماج ليختنشتاين مبدأ التفاهم املتبوادل يف املنواه
الدراسية ومعاجلتها مسألة كره األجان عن طريق تل ،املناه .
 -88ورحبووت ملوودي إبنشووا ليختنشووتاين مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة حلقووو اإلنسووان ،وسوون
قانون بشأن مجعية ليختنشتاين حلقو اإلنسان .وأثنت عل موا حققتوه مون تقودم يف جموال محايوة
حقووو األشووخا ذوي اإلعاقووة ،مبووا يف ذلوو ،القووانون املتعلووق بتمتووع األشووخا ذوي اإلعاقووة
ابملس وواواة ،وجمموع ووة " "Sichtwechselذات الص وولة م وون أج وول دع ووم التواص وول االجتم وواعي ،وه ووي
اجملموعة اليت نظمت أنشطة وبهلت جهدا لشحه الوعي.
 -8٩ورحب ووت املكس ووي ،بتوقي ووع ليختنش ووتاين عل و و العدي وود م وون ص ووكوك حق ووو اإلنس ووان،
وانفتاحهووا عل و اإلج ورا ات اخلاصووة جمللووس حقووو اإلنسووان ،وإنشووائها مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة
حلقو اإلنسان وفق ا ملبوادئ ابريوس ،وتعوديلها املوادة  28٣مون القوانون اجلنوائي مون أجول معاقبوة
التحري عل الكراهية أو التمييز عل أي أساس.
 -٩0وأشادت منغوليا ابعتماد ليختنشتاين قانون مجعية ليختنشتاين حلقو اإلنسان ،وإنشا
مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس .ورحبت منغوليا ابلتودابري الويت اختوه ا
ليختنشووتاين لضوومان املسوواواة بوون اجلنسوون يف سووو العموول ،وشووجعتها عل و مواصوولة جهودهووا
الرامية إىل تنفيه تشريعا ا ذات الصلة ابلكامل.
 -٩1ورح اجلبول األسوود إبنشوا ليختنشوتاين مؤسسوة وطنيوة مسوتقلة حلقوو اإلنسوان وفقوا
ملبووادئ ابريووس .وأعوورب عوون تقووديره اجلهووود الراميووة إىل كفالووة املسوواواة بوون املورأة والرجوول .غووري أن
اجلبل األسود أشار إىل الشواغل اليت أعورب عنهوا بعو هيةوات املعاهودات ،وشوجع ليختنشوتاين
14

GE.18-05611

A/HRC/38/16

عل و تكثي و جهودهووا الراميووة إىل القضووا عل و القوال و النمطيووة يف األسوورة ويف اجملتمووع ،وزايدة
متثيوول املورأة يف املناصو السياسووية ومناصو صوونع القورار .وحو اجلبو ُول األسووود ليختنشووتاين علو
تعزي ووز تنفي ووه الق ووانون املتعل ووق بتمت ووع األش ووخا ذوي اإلعاق ووة ابملس وواواة م وون أج وول ض وومان محاي ووة
حقوووقهم ابلكاموول .وأشوواد اجلبوول األسووود ابلوودعم املتواصوول الووهي تتيحووه ليختنشووتاين للمفوضووية
السامية حلقو اإلنسان.
 -٩2وأثنت موزامبيق عل ما حققوت ليختنشوتاين مون تقودم يف تنفيوه التوصويات املنبثقوة عون
االستعراض السابق ،ال سيما إنشا مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسوان وفقوا ملبوادئ ابريوس،
والتوقيع والتصديق عل العديد من صكوك حقوو اإلنسوان الدوليوة واألوروبيوة ،مثول الربوتوكوولن
االختي ووارين امللحق وون ابتفاقي ووة حق ووو الطف وول .وأش ووارت م ووع التق وودير إىل حتس وون متثي وول امل ورأة يف
احلكومة ،وإطل مشرو "القرار قرارها".
 -٩٣وأشادت ميامنار ابملشاركة اإلجيابيوة لليختنشوتاين موع هيةوات معاهودات حقوو اإلنسوان
التابعة لألمم املتحودة ،وشوجعتها علو مواصولة تنفيوه االتفاقيوات الويت أصوبحت طرفوا فيهوا .لكون
ميامنووار أعربووت عوون قلقهووا إزا التقووارير الوويت تتحوود عوون عوودم حتقيووق التكووافؤ يف فوور االرتقووا
الوظيفي ابلنسبة للمرأة ،واخنفاض مستو متثيلها يف احلياة السياسية ،والعن العائلي ضد املرأة.
 -٩4ونوهت انميبيا مببادرات ليختنشتاين التشريعية املتعلقة حبقو اإلنسان اليت أُطلقوت منوه
االسووتعراض السووابق ،مبووا يف ذلوو ،إنشووا مؤسسووة وطنيووة حلقووو اإلنسووان .وشووجعت ليختنشووتاين
عل و زايدة جهودهووا ملكافحووة العنص ورية ،والتمييووز ،وعوودم املسوواواة بوون اجلنسوون ،وضوومان محايووة
حقو الفةات الضعيفة ،مبا يشمل األشخا ذوي اإلعاقوة ،واملهواجرين ،واللجةون ،وملتمسوي
اللجو  ،واألشخا عدميي اجلنسية.
 -٩5وأثنت هولندا عل مشاركة ليختنشتاين النشطة ودورها القيادي يف إنشا اآلليوة الدوليوة
احملاي وودة واملس ووتقلة بش ووأن اجلمهوري ووة العربي ووة الس ووورية .ورحب ووت ك ووهل ،إبنش ووائها مؤسس ووة وطني ووة
مستقلة حلقو اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس.
 -٩6ونوهت نيوزيلندا إبنشا ليختنشتاين مؤخرا مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفقوا
ملبادئ ابريس.
 -٩٧وأشادت الفلبن ابعتماد ليختنشتاين قانون مجعية ليختنشتاين حلقو اإلنسوان ،وقوانون
مسوواعدة الضووحااي .وحثووت ليختنشووتاين علو بووهل املزيوود موون اجلهووود موون أجوول وضووع اسو اتيجية
وطنية للمسواواة بون اجلنسون بغورض التصودي لقضوااي مون قبيول املسوتو املونخف ملشواركة املورأة
يف احلي وواة العام ووة واحلي وواة السياس ووية .وأعرب ووت ع وون أتيي وودها جله ووود ليختنش ووتاين الرامي ووة إىل من ووع
العنصرية ،وتعزيز التسام والتفاهم املتبادل ،ومواصلة إدماج الرعااي األجان يف اجملتمع.
 -٩8ورحب و وت الربتغ و ووال بوف و وود ليختنش و ووتاين ،وش و ووكرته عل و و تق و وودم تقري و ووره ال و وووطين الش و ووامل
للستعراض الدوري الشامل ،وقدمت عددا من التوصيات.
 -٩٩وأثنت قطر عل إنشا ليختنشتاين مؤسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسان وفقا ملبوادئ
ابري ووس ،وأش ووادت بتص ووديقها علو و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو الطف وول بش ووأن بي ووع
األطفال واستغلل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحية ،وجبهودها من أجل محاية األطفال.
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 -100وذكرت مجهورية كوراي أن ليختنشوتاين أحورزت تقودما كبوريا يف العديود مون اجملواالت منوه
االس ووتعراض الس ووابق ،ال س وويما إبنش ووائها مؤسس ووة وطني ووة مس ووتقلة حلق ووو اإلنس ووان وفق و ا ملب ووادئ
ابري ووس ،وتص ووديقها علو و الربوتوك ووول االختي وواري التفاقي ووة حق ووو الطف وول بش ووأن بي ووع األطف ووال
واستغلل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحية.
 -101وأعوورب املغوورب عوون تقووديره جهووود ليختنشووتاين يف جمووال املسوواواة بوون اجلنسوون ،مبووا يف
ذلو ،موون خولل زايدة متثيوول املورأة يف املناصو القياديووة .ورحو بتنقووي القوانون املتعلووق ابلوالوودين
واألطفال لتنظيم احلضانة املش كة ،وابجلهود املبهولة لرعاية كبار السون ومتكيونهم ،وبتنقوي قوانون
أتمن كبار السن والباقن عل قيد احلياة.
 -102وش ووكرت رئيس ووة وف وود ليختنش ووتاين مجي ووع الوف ووود ال وويت ش وواركت يف االس ووتعراض ال وودوري
الشامل عل تعليقا ا وتوصيا ا القيمة.
 -10٣وأضافت أنوه علو الورغم مون عودم وجوود أي كراهيوة لإلسولم أو متييوز ضود املسولمن يف
ليختنشتاين ،ستواصل احلكومة رصد احلالة يف هها الصدد.
 -104واعتموودت احلكومووة مشوورو إدخووال تعووديلت عل و تش وريع متويوول األنشووطة السياسووية،
متشووي ا مووع التوصوويات الصووادرة عوون جمموع ووة دول جملووس أورواب املناهضووة للفسوواد ،وجتووري حالي و ا
مشاورات عامة يف هها الصدد.
 -105وتلتووزم ليختنشووتاين ابآلليووة الدوليووة احملايوودة واملسووتقلة بشووأن اجلمهوريووة العربيووة السووورية،
وابحملكمة اجلنائية الدولية وابلتعديلت اليت أُدخلت عل نظام روما األساسي للمحكموة اجلنائيوة
الدولية بشأن جرمية العدوان ،اليت كانت ليختنشتاين أول بلد يصد عليها يف عام .2012
 -106وسووتدرس السوولطات املختصووة يف املسووتقبل القري و جوودا توصوويات االسووتعراض الوودوري
الشوامل ابلتفصويل بغيوة تقودم مق حوات إىل احلكوموة عون كيفيوة متابعوة العمليوة بشوكل ملمووس.
وتوي احلكومة أمهية قصو للحفاظ عل أعل معايري حقو اإلنسوان .وقود أظهورت التوصويات
اليت صيغت يف أثنا جلسة التحاور أنه ال يزال ينبغي لليختنشتاين العمل مبزيد من اجلهد.
 -10٧وذكرت رئيسوة الوفود أهنوا تلتوزم شخصويا بضومان عمليوة طموحوة ملتابعوة التوصويات ،وأن
ليختنشتاين تعتزم إشراك اجملتمع املدين فيها.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -108ستتتن ر ليختنشتتتاين يف التوصتتيات التتواردة أدانه ،وستتتقد ردودا عليهتتا يف الوق ت
املطلوب ،أو يف موعد أقصاه اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
االنضما إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء
1-108
القستتري (س تياليون والتصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتتع األشتتخاص
متتن االختفتتاء القستتري (إستتنانيا (العتراق (هنتتدورا (أوكرانيتتا والتصتتديق عل ت
االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة مجيت تتع األشت تتخاص مت تتن االختفت تتاء القست تتري ،املوقعت تتة يف
عا ( 2007أملانيا
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الن تتر يف التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيتتع األشتتخاص
2-108
من االختفاء القسري (السنغال
التصت تتديق عل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة حقت تتوق مجيت تتع العمت تتال
٣-108
املهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال (هندورا
الن ر يف التصديق عل االتفاقية الدولية حلمايتة حقتوق مجيتع العمتال
4-108
املهاجرين وأفراد أسرهم (أفغانستان (مجهورية فنزويال النوليفارية (الفلنني
التصديق عل الربوتوكول االختيتاري امللحتق ابلعهتد التدوي اخلتاص
5-108
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إسنانيا (اجلنل األسود
الن ت تتر يف التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتول االختيت تتاري امللحت تتق ابلعهت تتد
6-108
الدوي اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (انمينيا
التوقيتتع والتص تتديق علت ت اتفاقي تتة حق تتوق األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة
٧-108
(إيطاليتتا التوقيتتع والتصتتديق علت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة حبلتتول
موعد االستتعراض التدوري الشتامل املقنتل لليختنشتتاين (اململكتة املتحتدة لربيطانيتا
الع م وآيرلندا الشمالية
الن تتر يف التصتتديق عل ت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة
8-108
(الفلنني (انمينيا (قطر (مجهورية مولدوفا
٩-108
(ألنانيا

الن تتر يف التصتتديق عل ت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة

 10-108االنضت تتما إىل اتفاقيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة (كنت تتدا
والتصتديق علت اتفاقيتتة حقتوق األشتخاص ذوي اإلعاقتتة (هولنتدا (اجلنتل األستتود
(آيسلندا (فرنسا (شيلي (كوت ديفوار (إسنانيا (سياليون (هندورا
 11-108التصت تتديق عل ت ت اتفاقيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة وإنفت تتاذ
االلتزامات الواردة فيها ابلكامل (نيوزيلندا
 12-108الن تتر يف التصتتديق عل ت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة
وبروتوكوهلا االختياري (غاان
 1٣-108تكثيتف اجلهتتود متتن أجتتل التصتتديق علت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص
ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري (الربازيل
 14-108الن تتر يف التوقي تتع علت ت اتفاقي تتة حق تتوق األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة
وبروتوكوهلا االختياري (أندورا
 15-108التصتتديق علت اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة وبروتوكوهلتتا
االختياري (إستونيا (منغوليا (أوكرانيا
 16-108مواصلة اجلهتود املنذولتة يف جمتال التصتديق علت الصتكو الدوليتة،
مثل التصديق عل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (املغرب
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 1٧-108التعجيتتل بعمليتتة التصتتديق عل ت اتفاقيتتة جملتتس أورواب للوقايتتة م تتن
العنف ضد النساء والعنف املنزي ومكافحتهما (اتفاقية اسطننول (جورجيا
 18-108التصديق عل اتفاقيتة جملتس أورواب للوقايتة متن العنتف ضتد النستاء
والعن تتف املن تتزي ومكافحتهم تتا (اتفاقي تتة اس تتطننول (أن تتدورا (النوس تتنة واهلرست ت
(سلوفينيا (إستونيا
 1٩-108التصتتديق عل ت تعتتديالت ن تتا رومتتا األساستتي للمحكمتتة اجلنائيتتة
الدولية بشأن جرمية العدوان (مجهورية فنزويال النوليفارية
 20-108التصتتديق عل ت اتفاقيتتة عتتد تقتتاد ج ترائم احلتترب واجل ترائم املرتكنتتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا
 21-108اإلسها يف اجلهود اليت تنتذهلا التدول األختر بغترض مكافحتة ن تم
التهت تترب الض ت تريي والتجت تتاوزات الض ت ترينية ،مت تتع مراعت تتاة أتثت تتي ذل ت ت عل ت ت حقت تتوق
اإلنس تتان ،والتأك تتد علت ت وجت ت اخلص تتوص م تتن أن املؤسس تتات اخلاص تتة ملزم تتة هب تتذه
التدابي (إكوادور
 22-108اعتم تتاد عملي تتة مفتوح تتة تق تتو عل ت ت أس تتا اجل تتدارة عن تتد اختيت تتار
املرشت تتحني عل ت ت الصت تتعيد الت تتو ين النتخت تتاابت هيئت تتات معاهت تتدات األمت تتم املتحت تتدة
(اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وآيرلندا الشمالية
 2٣-108الن ر يف إمكانية االنضما إىل من مة العمل الدولية ،ويف التصديق
عل اتفاقياهتا األساسية ،عل النحو املوص ب سابق ا (أوروغواي
 24-108تعزيتتز التعتتاون الننّتتاء القتتائم حاليتا متتع آليتتات األمتتم املتحتتدة حلقتتوق
اإلنسان ،مبا فيها هيئات املعاهدات (ميامنار

 25-108الستتعي متتن أجتتل احلصتتول عل ت اعتمتتاد ملؤسس تتها الو نيتتة حلقتتوق
اإلنسان من اللجنة الفرعيتة املعنيتة ابالعتمتاد التابعتة للتحتالف العتاملي للمؤسستات
الو نية حلقوق اإلنسان (قطر
 26-108سن سياسات تضمن توفي موارد كافية ومستقلة ملؤسستتها الو نيتة
حلقوق اإلنسان ،وفق ا اللتزاماهتا مبوجب منادئ ابريس (أسرتاليا

 2٧-108مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل ت تتوفي امل تتوارد الكافي تتة للعم تتل ال تتذي
تضطلع ب املؤسسة الو نية حلقوق اإلنسان يف ليختنشتاين (قطر
 28-108تش تتجيع املؤسس تتة الو ني تتة حلق تتوق اإلنس تتان يف ليختنش تتتاين علت ت
التعاون تعاوانا فعاالا مع اآلليات املماثلة من منا ق أخر (إندونيسيا

 2٩-108الن ر يف إنشاء آلية و نية للتنستيق والتنفيتذ واإلبتال واملتابعتة ،أو
تعزيتتز اآلليتتة القائمتتة ،متشتتي ا متتع العناصتتر الناشتتئة عتتن املمارستتات اجليتتدة التتواردة يف
دلي تتل مفوض تتية حق تتوق اإلنس تتان لعت تتا  2016بش تتأن اآللي تتات الو ني تتة لإلبت تتال
واملتابعة (الربتغال
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 ٣0-108اعتماد خطتة عمتل و نيتة جديتدة بشتأن العنتف ضتد املترأة يف إ تار
متابعة اخلطة اليت اعتمدت يف عا ( 2006قيغيزستان
 ٣1-108مواصلة اختاذ تدابي من أجتل وضتع تشتريع شتامل ملكافحتة التمييتز
يتضمن مجيع أسناب التمييز احمل ورة (أوكرانيا
 ٣2-108الن ر يف وضع تشريع شامل ملكافحة التمييتز يشتمل مجيتع جوانتب
التمييز (السنغال
 ٣٣-108وضتتع الوستتائل الالزمتتة لتمكتتني التنفيتتذ الفعلتتي لألحكتتا املتصتتلة
مبكافحتتة التمييتتز علت أستتا اللتتون ،أو األصتتل اإلثتتين ،أو اجلنستتية ،أو التتدين ،أو
اللغة (اجلزائر
 ٣4-108اخت تتاذ اخلط تتوات املناس تتنة م تتن أج تتل التنفي تتذ الكام تتل خلط تتة العم تتل
الو نية ملكافحة العنصرية (انمينيا
 ٣5-108الن ت تتر يف اختت تتاذ تت تتدابي إضت تتافية للرصت تتد واإلبت تتال بشت تتأن حقت تتوق
اإلنسان لكنار السن (أسرتاليا
 ٣6-108كفالة أن يكون للمكتب املعين بتكافؤ الفرص ما يكفي من املتوارد
لتنفيذ خطة العمل الو نية ملكافحة العنصرية (سياليون
 ٣٧-108ضمان نشتر املعلومتات العامتة بشتأن األحكتا اجلديتدة متن القتانون
اجلنائي املتعلقة مبكافحة التمييتز ،وتتدريب احملتامني علت تنفيتذها ،ومواصتلة اجلهتود
الرامية إىل مكافحة التمييز (فرنسا
 ٣8-108اعتم تتاد ت تتدابي تش ت تريعية وسياس تتية مت تتن أج تتل وضت تتع إ تتار قت تتانوي
ومؤسسي ملكافحة مجيع أشكال التمييز (هندورا
 ٣٩-108مواصلة التصدي ملشاكل التمييز العنصري وكره األجانب ،ال سيما
عندما تكون موجهة ضد املسلمني (ماليزاي
40-108

بذل املزيد من اجلهود ملنع ومكافحة التمييز العنصري (موزامنيق

 41-108اعتماد تدابي تربويتة لتعزيتز املستاواة وعتد التمييتز ،وتنفيتذ التربام
اليت تشجع عل التنوع والتسامح اإلثين والديين (الربتغال
 42-108تض تتمني تشت تريعاهتا الداخلي تتة ح تترا ش تتامالا جلمي تتع أش تتكال التميي تتز
واآلليات الفعالة للمعاقنة عل أي انتها هلذا احل ر (إسنانيا
 4٣-108مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إىل التص تتدي حل تتاالت التميي تتز ،ال س تتيما
التمييتتز ضتتد املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية
وحاملي صفات اجلنسني ،وحتسني اإلدماج االجتماعي (أسرتاليا
 44-108إلغ ت تتاء ق ت تتانون األجان ت تتب ،ال س ت تتيما امل ت تتادة  ،٤٩وتع ت تتديل اإل ت تتار
التش تريعي لتتتوفي محايتتة شتتاملة متتن مجيتتع أشتتكال التمييتتز والكراهيتتة عل ت أستتا
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الل تتون ،واألص تتل اإلثت تتين ،واجلنس تتية ،وال تتدين ،واللغت تتة ،ال س تتيما يف جم تتال التعلت تتيم
(اجلمهورية العربية السورية
 45-108بتتذل العنايتتة الواجنتتة قنتتل تستتجيل الكيتتاانت التجاريتتة الضتتالعة يف
األنشتتطة االقتصتتادية غتتي القانونيتتة وانتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان يف األقتتاليم ختتارج
نطاق السيطرة ،املتأثرة ابلنزاعات (أذربيجان
 46-108زايدة املساعدة اإلمنائية الرمسية هبدف الوفاء اباللتتزا التدوي احملتدد
مبقدار  0,7يف املائة من الدخل القومي اإلمجاي (سياليون
 4٧-108املضتي قتدم ا يف إنشتتاء إ تار للسياستات العامتتة التيت تلتز الشتتركات
ابالمتثتتال للمعتتايي الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان واألن متتة النيئيتتة عل ت الصتتعيد التتدوي
(املكسي
 48-108كفالت ت تتة أن ختضت ت تتع املؤسست ت تتات اخلاصت ت تتة الت ت تتيت يوجت ت تتد مقرهت ت تتا يف
ليختنش تتتاين للقواع تتد التن يمي تتة الض تترورية ،وذلت ت م تتن أج تتل اإلس تتها يف اجله تتود
الرامي ت تتة إىل مكافح ت تتة الفس ت تتاد ون ت تتم الته ت تترب الضت ت تريي والتج ت تتاوزات الضت ت ترينية
(الربتغال
 4٩-108كفالتتة أن تستتتخد سياستتات ليختنشتتتاين ،وتش تريعاهتا ،ولوائحهتتا،
وتتدابي اإلنفتتاذ فيهتا بشتتكل فعتتال يف منتع ومواجهتتة تزايتتد خطتر ضتتلوع املؤسستتات
التجاريتتة يف االنتهاكتتات يف حتتاالت النتزاع ،مبتتا يف ذلت حتتاالت االحتتتالل األجنتتي
(دولة فلسطني
 50-108وقت تتف سياست تتة توظيت تتف التت تتدابي القس ت ترية االنفراديت تتة فيمت تتا يتعلت تتق
ابلنلتتدان األختتر  ،ورفتتع هتتذه التتتدابي فتتورا ،وذل ت ابلن تتر إىل أهنتتا تتتدابي عقابيتتة
متخ تتذة بقت ترار حك تتومي داخل تتي ،وتتج تتاوز ح تتدود ليختنش تتتاين ،وتنتهت ت حق تتوق
الس تتكان يف النل تتدان املعني تتة ،يف خمالف تتة ص تتارخة ألحك تتا امل تتادة  2(1م تتن العه تتد
الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياستية ،واملتادة  2(1متن العهتد التدوي اخلتاص
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اجلمهورية العربية السورية
 51-108مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل مواءمتتة التش تريعات الو نيتتة متتع اتفاقيتتة
مناهضتتة التعتتذيب وغتتيه متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو
املهينة (شيلي
52-108

اختاذ تدابي فعالة لتحسني األوضاع يف السجون (الصني

 5٣-108إدراج جرميتتة التعتتذيب يف حتتد ذاهتتتا يف القتتانون اجلنتتائي التتداخلي،
متاشتتيا متتع املتتادة  1متتن اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب وغتتيه متتن ضتتروب املعاملتتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانيتة أو املهينتتة (غاان
 54-108إدراج ح ر التعتذيب يف ضتمن القتانون اجلنتائي وفقتا للمتادة  7متن
العهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (إسنانيا
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 55-108إلغاء املواد الواردة يف قانون تنفيذ األحكا اليت تنص عل احتجاز
األ فال يف احلنس االنفرادي (اجلمهورية العربية السورية
 56-108مواصتتلة بنتتاء القتتدرات وتنميتتة القتتدرة عل ت الصتتمود لتتد متتوظفي
إنفتاذ القتانون وعلت نطتاق ن تا العدالتتة اجلنائيتة دعمت ا للغايتة  7متن اهلتدف  8متتن
أهداف التنمية املستدامة (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وآيرلندا الشمالية
 5٧-108تغيتتي إجتراءات التحتتري لضتتمان حصتتول األحتتدا احملتجتزين فتتورا
عل املساعدة القانونية أو غيهتا متن أشتكال املستاعدة املالئمتة ،منعت ا الستتجواهبم
دون حضور حما أو شخص موثوق ب (الوالايت املتحدة األمريكية
 58-108ض تتمان ت تتدابي احلماي تتة القانوني تتة جلمي تتع األش تتخاص موضت توع قت ترار
اإليداع القضائي (اجلزائر
 5٩-108الشتتروع يف تطنيتتق هن ت ابتكاريتتة وابتكتتارات تكنولوجيتتة بغيتتة تقتتدم
خدمات عامة تتسم ابلكفاءة والشفافية وختضع للمساءلة (أذربيجان
 60-108تع تتديل التشت تريعات بغي تتة حتس تتني احت ترتا حق تتوق املتهم تتني ،وذلت ت
إبنشاء سجل احتجاز يف مركز شر ة فتادوز ،وكفالتة حصتوهلم بصتورة منهجيتة علت
حما  ،وضمان سرية املناقشات بني احملامني وموكليهم رهن االحتجاز (فرنسا
 61-108مواءمتتة التش تريعات احملليتتة املتعلقتتة مبراقنتتة االتصتتاالت متتع املعتتايي
الدولية حلقوق اإلنسان ،وعلت وجت اخلصتوص ،كفالتة أن تكتون مراقنتة كتل اتصتال
مربرة ،وضرورية ،ومتناسنة (مجهورية فنزويال النوليفارية
 62-108اختتتاذ التتتدابي الالزم تتة لضتتمان أن عملي تتات هيئتتات االس تتتخنارات
ختضع لتدقيق آلية رصد مستقلة (مجهورية فنزويال النوليفارية
6٣-108
الدولية (إستونيا

إهناء جترم التشتهي وإدراجت يف ضتمن القتانون املتدي نقتا للمعتايي

 64-108اعتماد القواعد واألشكال احملاسنية املناسنة التيت تنطنتق علت متويتل
مجيع األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية (أملانيا
 65-108اعتم تتاد ت تتدابي خاص تتة ،م تتن قني تتل ن تتا تك تتافؤ اجلنس تتني ،إلجت تراء
التعيينتتات يف اهليئتتات احلكوميتتة ،وذلت هبتتدف زايدة متثيتتل املترأة يف مناصتتب صتتنع
القرار يف اهليئات السياسية املعيَّنة واملنتخنة (الربتغال
 66-108تشجيع املشاركة السياسية للمرأة ابعتماد تدابي خاصتة مؤقتتة عنتد
االقتضتتاء ،مثتتل وضتتع احلصتتص ،متتن أجتتل زايدة مشتتاركة امل ترأة يف مناصتتب صتتنع
القرارات السياسية (شيلي
6٧-108
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 68-108مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل حتقي تتق متثي تتل مت تتوازن ب تتني اجلنس تتني يف
املناص تتب القيادي تتة ومناص تتب ص تتنع القت ترار يف اهليئ تتات السياس تتية املعيَّن تتة واملنتخن تتة
(مجهورية كوراي
 6٩-108مواصتتلة اختتتاذ تتتدابي ملكافحتتة االجتتتار ابلنشتتر متتن ختتالل اعتمتتاد
إجتراءات متتنح اللجتتوء التتيت تراعتتي االعتنتتارات اجلنستتانية ،وتلتتي احتياجتتات بعينهتتا
للنساء والفتيات ضحااي االجتار (ملديف
 ٧0-108تعزيز التدابي الرامية إىل وضع سياسة فعالة وشتاملة ملعاجلتة الفجتوة
القائمتتة فيمتتا يتعلتتق ابملهتتا واملستتؤوليات املنو تتة ابلنستتاء والرجتتال يف جمتتال العمتتل
(األرجنتني
 ٧1-108مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني عتن
ري تتق تش تتجيع الش تتركات علت ت اخت تتاذ ت تتدابي إجيابي تتة لتض تتييق فج تتوة األج تتور ب تتني
اجلنسني ،مبا يف ذل ما يتعلق بوصول املرأة إىل املناصب اإلدارية (آيرلندا
 ٧2-108مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل معاجلتتة الفجتتوة يف األجتتور بتتني اجلنستتني
بطريقتة فعالتة ،مبتا يف ذلت متن ختالل تعزيتز تتوافر ختدمات رعايتة األ فتال ،وتتتوفي
إجازة األبوة ،واإلجازة الوالدية املدفوعة األجر (سلوفينيا
 ٧٣-108مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني التوفيق بني احلياة األسرية واحليتاة
املهنيتتة ابلعمتتل عل ت زايدة تتتوافر ختتدمات مثتتل رعايتتة األ فتتال ،وإمكانيتتة احلصتتول
عليها ،والن ر يف إقرار إجازة والدية مدفوعة األجر (كندا
 ٧4-108اختت تتاذ تت تتدابي ملواصت تتلة تعزيت تتز التوفيت تتق بت تتني احليت تتاة املهنيت تتة واحليت تتاة
األس ترية ،بوستتائل منهتتا زايدة عتتدد مرافتتق الرعايتتة النهاريتتة لأل فتتال ،واستتتحدا
إجازة والدية مدفوعة األجر (أملانيا
 ٧5-108مواصلة حتسني توافر ونوعيتة ختدمات الرعايتة النهاريتة ،وذلت بغيتة
دعتتم امل ترأة يف ستتوق العمتتل عل ت حنتتو أفضتتل ،والتشتتجيع عل ت زايدة مشتتاركتها يف
القو العاملة (سنغافورة
 ٧6-108تعزيتتز تتتدريب النستتاء يف اجملتتاالت غتتي التقليديتتة ،ويف اجملتتاالت التتيت
تتيح هلن تكافؤ الفرص يف املسية املهنية (قيغيزستان
 ٧٧-108اختاذ تدابي فعالة تكفتل أن يكتون كنتار الستن علت علتم ابخلتدمات
واالستحقاقات اجلديتدة التيت حتتق هلتم نتيجتةا لإلصتال اجلتاري للسياستات املتعلقتة
ابملسنني (سنغافورة
٧8-108
(فرنسا

التخفيتتف متتن الطتتابع الصتتار جتتدا للتشتريعات املتعلقتتة ابإلجهتتاض

 ٧٩-108وضت تتع اس ت ترتاتيجيات لتشت تتجيع زايدة املواظنت تتة عل ت ت الدراست تتة بت تتني
األ فال املهاجرين يف املستوايت العالية للتعلم (سياليون
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 80-108اعتماد تدابي ترمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ،والتنتوع ،وعتد
التمييز يف جمال التعليم (مدغشقر
 81-108تكريس احلق يف التعليم يف اإل ار القتانوي التو ين ،أي يف الدستتور
وقانون املدار (مجهورية كوراي
 82-108إدراج احلق يف التعليم يف إ ارها القانوي الو ين ،ويف دستورها ،ويف
قانون املدار (قيغيزستان
 8٣-108تنفيتتذ التتتدابي الراميتتة إىل حتقيتتق املستتاواة يف املمارستتة العمليتتة علت
النحو احملدد يف تشريعات النلد (أوروغواي
 84-108زايدة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة يف مجيع جماالت
احلياة عل الصعيد الو ين (مجهورية فنزويال النوليفارية
 85-108مواص تتلة تنفي تتذ السياس تتات الرامي تتة إىل القض تتاء علت ت التميي تتز ض تتد
املرأة ،وتعزيتز املستاواة بتني اجلنستني ،مبتا يف ذلت يف احليتاة السياستية واالقتصتادية،
ومعاجلة الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة (انمينيا
 86-108مواصتتلة اختتتاذ تتتدابي فعالتتة لضتتمان املستتاواة بتتني الرجتتل وامل ترأة يف
التمثيل السياسي ويف مكان العمل (إندونيسيا
8٧-108
واملرأة (لينيا

مواصتتلة بتتذل جهتتود متضتتافرة متتن أجتتل كفالتتة املستتاواة بتتني الرجتتل

 88-108مواص تتلة تنفي تتذ السياس تتات املرتنط تتة ابملس تتاواة ب تتني اجلنس تتني ،م تتع
الرتكيت تتز عل ت ت زايدة مشت تتاركة امل ت ترأة يف احليت تتاة العامت تتة واحليت تتاة السياست تتية (مجهوريت تتة
مولدوفا
 8٩-108ضتتمان تتتوفي التمويتتل الكتتايف للمؤسستتات اهلامتتة العاملتتة علت منتتع
العنتتف ضتتد امل ترأة ،وتقتتدم اخلتتدمات إىل ضتتحااي العنتتف ،متتن قنيتتل "دار امل ترأة" يف
ليختنشتاين (كندا
 ٩0-108اخت تتاذ الت تتدابي الالزم تتة ملن تتع العن تتف ض تتد املت ترأة ،وض تتمان احلماي تتة
الفعلية لضحااي العنف العائلي (مجهورية فنزويال النوليفارية
 ٩1-108اختاذ تدابي إضتافية متن أجتل تعزيتز متثيتل املترأة يف مناصتب القيتادة
وصنع القرار (آيسلندا
 ٩2-108تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل زايدة مشتتاركة امل ترأة يف القطتتاعني العتتا
واخلاص ،ال سيما يف مناصب صنع القرار (أوروغواي
 ٩٣-108اختتتاذ مزيتتد متتن اخلطتتوات متتن أجتتل تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني،
وزايدة متثيل املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة (الصني
 ٩4-108مواصتلة جهودهتا الراميتة إىل زايدة متثيتل املترأة يف املناصتب القياديتتة
ومناصب صنع القرار ،وتعزيز مشاركتها السياسية (إكوادور
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 ٩5-108مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني متثيتل املترأة يف احليتاة السياستية،
وضمان املساواة يف سوق العمل (ملديف
 ٩6-108التشت تتجيع عل ت ت متثيت تتل امل ت ترأة يف املناصت تتب القياديت تتة يف القطت تتاعني
االقتصادي والعا (املكسي
 ٩٧-108مواص تتلة جهوده تتا الراميت تتة إىل تعزي تتز حق تتوق امل ت ترأة واملس تتاواة بت تتني
اجلنستتني ،ال ستتيما يف ستتوق العمتتل ،وزايدة متثيتتل املترأة يف مناصتتب صتتنع القترار يف
اهليئات السياسية املعيَّنة واملنتخنة (أملانيا
 ٩8-108تعزيتتز تتتدريب النستتاء يف اجملتتاالت غتتي التقليديتتة ،ويف اجملتتاالت التتيت
تتيح هلن تكافؤ الفرص يف املسية املهنية (غاان
٩٩-108
(آيسلندا

مواصلة عملها من أجل إزالة التفاوت يف األجور بتني الرجتل واملترأة

 100-108مكافحت تتة العنت تتف اجلنست تتاي عت تتن ريت تتق ب ت ترام التوعيت تتة والتثقيت تتف
(ماليزاي
 101-108اخت تتاذ خط تتوات ملموس تتة لكفال تتة تك تتافؤ ف تترص العم تتل ،ومكافح تتة
األدوار اجلنسانية والقوالب النمطيتة الستلنية للنستاء والرجتال ،وزايدة متثيتل النستاء
يف املناصب السياسية ومناصب صنع القرار (ميامنار
 102-108اختتتاذ اخلطتتوات املناستتنة متتن أجتتل تتتوفي التمويتتل الكامتتل للمكتتتب
املعين بتكافؤ الفرص وتعزيز عمل (انمينيا
 10٣-108وضتتع اس ترتاتيجية متتن أجتتل إزالتتة التفتتاوت يف األجتتور بتتني الرجتتل
واملت ترأة ،ومواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل زايدة متثي تتل املت ترأة يف مناص تتب ص تتنع القت ترار
(نيوزيلندا
 104-108مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل التصتتدي للعنتتف والتمييتتز ضتتد املترأة،
وتشجيع مشاركتها يف هيئات صنع القرارات وتوليهتا املناصتب يف اجملتالني السياستي
واالقتصادي (املغرب
 105-108مواص تتلة اجله تتود املتعلق تتة بتحقي تتق املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني وحق تتوق
امل ترأة ،واعتمتتاد اس ترتاتيجية و نيتتة هلتتذه الغايتتة ،يتتؤدي تنفيتتذها ،يف مجلتتة أمتتور ،إىل
زايدة مشتتاركة امل ترأة يف احليتتاة السياستتية واحليتتاة العامتتة ،وحتقيتتق تتتوازن مناستتب بتتني
احليتتاة املهنيتتة واحليتتاة اخلاصتتة ،وتقليتتل القيتتود املفروضتتة عل ت إمكانيتتة اإلجهتتاض،
واحلد من العنف العائلي (سويسرا
 106-108اختتتاذ املزيتتد متتن اخلطتتوات لضتتمان املستتاواة يف معاملتتة األقليتتات،
وإدم تتاج اجلمي تتع يف اجملتم تتع ،بوس تتائل منه تتا اخت تتاذ ت تتدابي تشت تريعية حم تتددة اهل تتدف
(نيوزيلندا
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 10٧-108اعتم تتاد الت تتدابي الالزم تتة ملكافح تتة التميي تتز ض تتد األش تتخاص ذوي
اإلعاقة يف ممارسة حقوقهم (مدغشقر
 108-108ضتتمان واح ترتا حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة بغيتتة وصتتوهلم إىل
العدالة ،والتعليم والعمل (مدغشقر
 10٩-108اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول مجيع األ فال ذوي اإلعاقتة
عل فرص متساوية يف التعليم (دولة فلسطني
 110-108اختت تتاذ خطت تتوات جمديت تتة لكفالت تتة إمكانيت تتة وصت تتول األشت تتخاص ذوي
اإلعاقة إىل مجيع املناي العامة واملدار (الوالايت املتحدة األمريكية
 111-108مواصتتلة انتهتتاج السياستتات املالئمتتة ،مبتتا يف ذلت محتتالت التوعيتتة،
متتن أجتتل احليلولتتة دون هتمتتي األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة وضتتمان محايتتة حقتتوقهم
(بلغاراي
 112-108تت تتوفي احلمايت تتة التش ت تريعية للنست تتاء والفتيت تتات املهت تتاجرات ،و ت تتالي
اللجوء ،وضحااي االجتار ابلنشر (اجلمهورية العربية السورية
 11٣-108تعزيتتز املعرفتتة والتتوعي بتتني متتوظفي الدولتتة أبمهيتتة االتفاقيتتة الدوليتتة
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا
 114-108إزالتتة العوائتتق القانونيتتة التتيت حتتتول دون اإلقامتتة الدائمتتة للمهتتاجرين
والالجئتتني و تتالي اللجتتوء يف إقلتتيم ليختنشتتتاين ،ال ستتيما العوائتتق املتعلقتتة مبعرفتتة
اللغة األملانية وعد االعتماد عل املستاعدات االجتماعيتة ،ابعتنارهتا متن الشترو
املسنقة إلصدار تصاريح اإلقامة الدائمة (الربازيل
 115-108ضمان تطنيق االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعا  1٩51تطنيقا
اتما (أفغانستان

 116-108كفالت تتة أن يقتصت تتر االست تتتنعاد مت تتن صت تتفة اللجت تتوء يف القت تتانون ويف
املمارسة العمليتة حصترا علت األستناب املنينتة يف االتفاقيتة اخلاصتة بوضتع الالجئتني
لع تتا  ،1٩51وكفال تتة س تتنيل االنتص تتاف الفع تتال ابلكام تتل مللتمس تتي اللج تتوء ض تتد
القرارات الصادرة عن احملكمة االبتدائية بشأن لب اللجوء (كوت ديفوار
 11٧-108تيس ت تتي التمثي ت تتل الق ت تتانوي مللتمس ت تتي اللج ت تتوء (ال ت تتوالايت املتح ت تتدة
األمريكية
 118-108مواصتتلة تعزيتتز التتتدابي الراميتتة إىل إدراج هن ت يراعتتي الفتتوارق بتتني
اجلنسني يف إجراءات لب اللجوء (جورجيا
 11٩-108ضمان إمكانية مجتع مشتل األسترة جلميتع األشتخاص التذين حيتتاجون
إىل احلماية الدولية ،وذل من خالل إزالة العقنات اإلدارية (األرجنتني
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 120-108تنقتتيح إج تراءات متتنح اللجتتوء ،متتع مراعتتاة القضتتااي اجلنستتانية ،متتن
أجتتل اعتمتتاد تتتدابي حمتتددة لض تتمان استتتجابة فعليتتة الحتياجتتات احلمايتتة اخلاص تتة
للنساء والفتيات اللوايت ميكن أن يقعن ضحااي االجتار ابلنشر (هندورا
 121-108حتسني اإلجراءات اخلاصة املتعلقة مبلتمسي اللجوء (العراق
 122-108إنشتتاء آليتتات احلمايتتة الشتتاملة متتن أجتتل زايدة محايتتة وتعزيتتز حقتتوق
املهاجرين و الي اللجوء يف النلد (املكسي
 12٣-108ضمان اتناع هن يراعي االعتنارات اجلنسانية أثنتاء إجتراءات حتديتد
صفة الالجئ ،وهتو هنت مي ّكتن متن التعترف علت ضتحااي العنتف اجلنستي أو العنتف
القائم عل نوع اجلنس (هولندا
 124-108اعتمتتاد وضتتع احلمايتتة الفرعيتتة للتتذين حيتتتاجون إىل احلمايتتة الدوليتتة
ويقعون خارج نطاق االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعا ( 1٩51الربتغال
 125-108تتتوفي التتتدريب للستتلطات املعنيتتة إبج تراءات متتنح اللجتتوء لتحديتتد
ضت تتحااي االجتت تتار والعنت تتف اجلنست تتاي وكيفيت تتة التعامت تتل معهت تتم ،بغيت تتة محايت تتة النست تتاء
املهتتاجرات اللتتوايت يطلتتن اللجتتوء وجيتتري إمهتتال حتتالتهن ويتعرضتتن خلطتتر الوقتتوع
ضحااي االجتار (مجهورية كوراي
 126-108منح اجلنسية لأل فال املولودين يف ليختنشتتاين التذين سيصتنحون،
لوال ذل  ،عدميي اجلنسية (سياليون .
 -10٩مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقريتر تعترب عتن موقتف الدولتة
(الدول اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال يننغي أن يفهتم أهنتا حت ت بتأييتد
الفريق العامل بكامل .
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