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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

 مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ليختنشتاين    

 إىل عمليـة    )١(ومات املقدمة من ثالث جهـات معنيـة       ذا التقرير هو موجز للمعل    ه  
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

 وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           . ١٧/١١٩وق اإلنسان يف مقرره     حق
أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم            

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة     
ومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون             مراجع املعل 

، ُيخصص، حسب مقتـضى احلـال، فـرع مـستقل           ١٦/٢١ بقرار اجمللس    وعمالً. تغيري
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق          .يسعلى التقيد الكامل مببادئ بار    
وروعيت يف إعداد التقريـر     . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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   آخريناملعلومات املقدمة من أصحاب مصلحة  -أوالً  

  ية واإلطاراملعلومات األساس  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
، )مفوض جملس أوروبا  (، ذكر مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا        ٢٠١٢يف عام     -١

فرباير، أن التصديق السريع على اتفاقيـة حقـوق         / شباط ٢٤ و ٢٣بعد زيارته للبلد يومي     
عها حلمايـة  يثبت أن ليختنشتاين عازمة على القيام بكل ما يف وس   ساألشخاص ذوي اإلعاقة    

  . )٢(حقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأشار جملس أوروبا إىل أن ليختنشتاين وقعت على امليثـاق االجتمـاعي األورويب               -٢

ومل توقع ليختنشتاين ومل تصدق على امليثاق االجتماعي األورويب         . لكنها مل تصدق عليه بعد    
جتار بالبشر، واالتفاقية األوروبية ملنع ومكافحة العنف       املنقح، واالتفاقية األوروبية ملكافحة اال    

  . )٣(ضد املرأة والعنف املرتيل
االتفاقية األوروبية ملنع ومكافحة العنف   جملس أوروبا بالتصديق علىضوأوصى مفو  -٣

  . )٤(ضد املرأة والعنف املرتيل وامليثاق االجتماعي األورويب املنقح

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
، أشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة         ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران   -٤

إىل أن مبـدأ    ) اللجنة االستشارية جمللس أوروبا   (حلماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا       
 من الدستور، إال على املواطنني وأن محايـة         ٣١ للمادة   املساواة أمام القانون ال يسري، وفقاً     

 . إىل املعاملة باملثل   قوق األجانب ال تكفل محايتها إال عن طريق املعاهدات الدولية واستناداً          ح
  قانونياً وأعربت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا عن قلقها لكون هذا الوضع ال يقدم أساساً            

 للتمتع حبقوق املهاجرين املقيمني يف ليختنشتاين، وإن كان هؤالء األشخاص يشكلون جزءاً           
ودعت ليختنشتاين إىل النظر يف هذا الوضع وحتديد أنسب السبل          .  من جمموع السكان   هاماً

  . )٦(وقدمت الدولة تعليقات على هذه القضية .)٥(لتصحيحه

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
نشتاين أنشأت مؤسسة أمني    ، إىل أن ليخت   ٢٠١٢أشارت منظمة العفو الدولية، عام        -٥

، بعد أن أيدت توصية االستعراض الدوري الـشامل         ٢٠٠٩فرباير  /مظامل األطفال يف شباط   
ذكر مفـوض   و .)٧(بالنظر يف إنشاء آلية مستقلة للنظر يف شكاوى انتهاكات حقوق الطفل          

ام  أمني ملظامل األطفال والشباب يعمـل لـدو        أنه كان يوجد هناك سلفاً    أيضاً  جملس أوروبا   
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جزئي لفترة سنتني وأنه ستخصص هلذا املكتب، يف انتظار إصالح منظومة حقوق اإلنـسان              
  . )٨(ككل، موارد مناسبة لتمكينه من القيام مبهامه اجلليلة من أجل محاية حقوق الطفل

كما ذكر مفوض جملس أوروبا أن اآلليات املوجودة السـتقبال الـشكاوى مـن                -٦
وارد الكافية وأن من شأن      أو تعوزها امل   ا ليست مستقلة متاماً   اجلمهور واختاذ إجراءات بشأهن   

وأوصى املفوض بإنشاء ديـوان  . إنشاء ديوان مظامل أن يعزز احلماية من مجيع أشكال التمييز      
مظامل بوالية واسعة حبيث يتوىل حقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني              

  . )٩(وكذا الالجئني وغريهم من األجانب
وذكرت منظمة العفو الدولية، يف سياق اإلصالح العام لإلدارة العامة الوطنيـة، أن               -٧

ليختنشتاين اقترحت دمج مكتب تكافؤ الفرص ومكتب الـشؤون االجتماعيـة وجمـاالت           
مواضيعية أخرى من وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة شؤون األسرة واملساواة بني اجلنسني            

 ومنظمات اجملتمع املدين علـى      الفئاتواحتجت العديد من    . عيةيف مكتب للقضايا االجتما   
ومثة قلق من زيادة تراجع استقاللية مكتب تكافؤ الفرص مع دجمه يف مكتب             . الدمج املقترح 

 مكتب تكافؤ الفرص كما ميكن أن يقلص        مظهرومن شأن الدمج املقترح أن يضعف       . أكرب
 من البريوقراطية وتقييـد إمكانيـة       وى إضافياً أن يزيد مست  أيضاً  من شأنه   و. استقالله الذايت 

عن قلقها مـن إنـشاء      كذلك  أعربت منظمة العفو الدولية     و. الوصول إىل الوزير املسؤول   
مكتب لتكافؤ الفرص دون والية عامة لرصد حقوق اإلنسان وضمان توافق القوانني واللوائح      

نه غري خمول تلقي الشواغل   نقر إ . الً فعا مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان وإعماهلا إعماالً      
  . )١٠(آلية للشكاوى الفرديةلديه العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان والتحقيق فيها وليس 

 وأوصت منظمة العفو الدولية ليختنشتاين بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  -٨
ات بشأهنا، ورصد احلالـة  ملبادئ باريس وكفالة ختويلها تلقي الشكاوى الفردية واختاذ إجراء  

العامة حلقوق اإلنسان، والتنسيق مع اآلليات املواضيعية، واملشاركة مع احلكومات وغريها من 
أوصت منظمة العفو الدوليـة     و. السلطات يف صياغة قوانني حقوق اإلنسان وسنها وتنفيذها       

املاليـة والبـشرية    بضمان إمداد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان باملوارد        أيضاً  ليختنشتاين  
  . )١١( فعاالًالالزمة لتنفيذ واليتها تنفيذاً

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أوروبا، يف قرارها بشأن تنفيـذ  جملس ، ذكرت جلنة وزراء ٢٠١٠يونيه /يف حزيران   -٩

أن ) CM/ResCMN 9(2010)القـرار   (قليات الوطنية   ليختنشتاين االتفاقية اإلطارية حلماية األ    
. ليختنشتاين زادت جهودها الرامية إىل حتسني دمج املهاجرين ومنع العنصرية والتمييز ضدهم           
 .واختذت خطوات جديدة لتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي للحماية من التمييز والعنـصرية           
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 بـالتمييز يف شـىت اجملـاالت ويف خمتلـف           وأويل املزيد من االهتمام جلمع البيانات املتعلقة      
  . )١٢(الفئات
أوروبا كذلك إىل عدد من التدابري الداعمة، وال سـيما          لس  جموأشارت جلنة وزراء      -١٠

من حيث تعليم اللغة، والتربية الدينية، وتقدمي املشورة واملعلومات، لألشخاص املنحدرين من            
 ذلك، نظمت السلطات واجملتمع املدين أنشطة     وإضافة إىل . خلفيات إثنية ولغوية ودينية خمتلفة    

ومهت هـذه   . جديدة لإلعالم والتوعية بشأن عدم التمييز واحترام حقوق اإلنسان والتنوع         
األنشطة املدارس واملدرسني وكذلك عامة اجلمهور وقطاعات حمددة معنية، من مثل اإلدارة            

  . )١٣(العامة والشرطة
أوروبا أعربتا عـن    جملس  وجلنة وزراء    )١٤(س أوروبا بيد أن اللجنة االستشارية جملل      -١١

القلق لكون اإلطار القانوين ملكافحة التمييز ال يزال حيتاج إىل تعزيز، مبا يف ذلك عن طريـق                 
باألخذ بقـانون   أيضاً  أوصى مفوض جملس أوروبا     و .)١٥(وضع قانون شامل ملكافحة التمييز    

  . )١٦(شامل ملكافحة التمييز
أوروبا إىل أن أحداث    جملس  وزراء  ة االستشارية جمللس أوروبا وجلنة      وأشارت اللجن   -١٢

كراهية األجانب والتعصب ضد أشخاص من أصل إثين أو دين خمتلـف، وخباصـة ضـد                
ولوحظت اجتاهات  . املسلمني واألشخاص ذوي األصول التركية، ال تزال ترد تقارير بشأهنا         

.  تتطلب إجراءات عاجلة من السلطات     مقلقة يف هذا الصدد، وال سيما يف أوساط الشباب،        
وال يزال االندماج واملشاركة الفعالني ألشخاص من خلفية إثنية أو لغوية أو دينيـة خمتلفـة                

  . )١٧( للسلطات ويتطلب املزيد من اجلهوديطرح حتدياً
أوروبـا ليختنـشتاين   وزراء جملس وأوصت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا وجلنة      -١٣

 واعتمـاد   الفئـات ن اخلطوات لتحسني اندماج األشخاص املنتمني إىل خمتلف         باختاذ مزيد م  
سياسة شاملة لضمان التنفيذ الفعال ملبدأي املساواة وعدم التمييز على اجلميـع ومواصـلة              
وتطوير اجلهود الرامية إىل ضمان التنفيذ الكامل خلطة عمل وطنية ضد العنصرية واختاذ مزيد              

  . )١٨( مجيع مظاهر التعصب وكراهية األجانب ومكافحتها ورصدهامن التدابري احلازمة ملنع

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ذكر مفوض جملس أوروبا أن العنف ضد املرأة ال يزال مشكلة وأنه ينبغـي إيـالء                  -١٤

قـدان   من ف   عن االعتداءات خوفاً   التبليغاهتمام خاص حلالة املهاجرات الالئي قد يترددن يف         
  . )١٩(وضعهن كمقيمات

وأكدت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن قانون األطفال   -١٥
  صرحياً ظر حظراً حي ٢٠٠٩يناير  /الذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين      ) ٢٠٠٨(والشباب  

وميتثل القـانون   . يف البيت  البدين لألطفال، مبا فيها اليت يوقعها الوالدان         ابمجيع أشكال العق  
بيـد أن   . مات الدولة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وغريها من صكوك حقوق اإلنسان          االلتز
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 البدين لألطفال أشارت إىل عدم وجود معلومات        العقاباملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال      
ن باختاذ تدابري لتنفيذ القـانون  عن اجلهود الرامية إىل ضمان تنفيذ القانون وأوصت ليختنشتاي    

  . )٢٠( البدين يف املمارسةالعقابوالقضاء على 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٣  
أشار مفوض جملس أوروبا إىل أنه يوصى باختاذ مزيد من التدابري جلعل طلب ملّ مشل                 -١٦

  . )٢١( أخفاألسرة

 وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف         حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري       -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

ذكرت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا أن إنشاء فريق عامل معين باندماج املسلمني           -١٧
وأشارت . بوصفه قناة مؤسسية للحوار بني أفراد اجلاليات املسلمة والسلطات خطوة إجيابية          

ت متواصلة بشأن القضايا ذات األمهية للجاليات املسلمة، من مثل إنشاء رابطة            إىل أن النقاشا  
. جامعة، وقضية املقابر وأماكن العبادة، وإمكانية احلصول على الـدعم املـايل العمـومي             

 إىل أن النقاش جارٍ بشأن إصالح الترتيبات القائمة املتعلقة بالعالقـات بـني              وأشارت أيضاً 
شـامل   إعطاء األفضلية لنهج     وتوقعت. م العمومي للمنظمات الدينية   الدولة والكنيسة والدع  

 السلطات على    اللجنة وشجعت. وغري متييزي يف حتديد السياسة اجلديدة للدولة يف هذا اجملال         
راعى حق املراعاة حجم واحتياجات خمتلف الطوائف الدينية يف عملية اإلصالح حبيـث             تأن  

  . )٢٢(ويل العمومي على قدم املساواةتستفيد من إمكانية احلصول على التم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
   أشارت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا إىل أن نطاق حظر التمييز بسبب العـرق              -١٨

أو اللون أو املنشأ أو اجلنسية أو األصل اإلثين يف قانون عقود العمل ينحصر يف حالة إهنـاء                  
وقدمت الدولة تعليقات علـى      .)٢٣(العمل وال يشمل جماالت التوظيف واألجر والترقية      عقد  

  . )٢٤(هذه القضية
وأشار مفوض جملس أوروبا إىل ما أُبدي له من قلق بشأن العدد املتنامي لألشخاص                -١٩

  وهو وضع يتطلب مزيداً    - الذين يفضلون مواصلة احلياة املهنية بعد الوصول إىل سن التقاعد         
 وذكّر بأن امليثاق االجتماعي األورويب املنقح يتـضمن أحكامـاً   .ن املرونة يف لوائح العمل    م

  . )٢٥(حلماية حقوق املسنني

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
أوروبا إىل ضرورة بذل    جملس  أشارت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا وجلنة وزراء          -٢٠

تغلب على الصعوبات اليت يواجهها الرعايا األجانب يف بعض القطاعات،          مزيد من اجلهود لل   
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 إىل مواصلة وزيادة تطوير التدابري الداعمة املتخذة        ومثة حاجة أيضاً  . ومنها اإلسكان والعمل  
  . )٢٦(يف جمال تعليم اللغة، بدعم مايل كاف من الدولة

  احلق يف التعليم   -٧  
أوروبا أن هناك حاجـة  جملس أوروبا وجلنة وزراء ذكرت اللجنة االستشارية جمللس     -٢١

إىل مزيد من اجلهود لضمان تكافؤ الفرص يف الوصول إىل التعليم اجليد لألطفال املنحـدرين               
  . )٢٧(الفئاتمن مجيع 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
ذكر مفوض جملس أوروبا أن األشخاص ذوي اإلعاقة تعوزهم إمكانيـات كافيـة               -٢٢

من اختاذ عدة تدابري بناءة من مثل اإلعانات إلدخال تعديالت علـى مكـان         للعمل، بالرغم   
ونـصح  . العمل من أجل حتسني تيسري الوصول ودفع جزء من رواتب العاملني ذوي اإلعاقة            

املفوض باستكشاف مزيد من التدابري لتعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل يف              
   .)٢٨(القطاعني العام واخلاص كليهما

   اللجوءوملتمسواملهاجرون والالجئون   -٩  
رحبت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا مبواصلة ليختنشتاين اختاذ تدابري لتحـسني             -٢٣

دمج املهاجرين ومنع العنصرية والتمييز ضدهم مشريةً إىل أن قانون األجانب اجلديد الـذي              
اد ليختنشتاين الواضح لتنفيـذ     ربز استعد ي ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١دخل حيز النفاذ يف     

 إىل أن ليختنشتاين ستربم، يف إطـار القـانون          وأشارت أيضاً  .)٢٩(سياسة دمج أكثر كفاءة   
اجلديد، اتفاقات دمج مع املهاجرين الناطقني بلغات أجنبية وإىل أن تعلم اللغة األملانية التـزام            

د أهنا شددت على أن الـدمج       بي. هام يتعني أن يتعهد به املهاجرون يف إطار هذه االتفاقات         
يهم مجاعيت األغلبية واألقلية كلتيهما وأنه ال ينبغي أن يعتمد بشكل غري متناسب على اجلهود  

ورحبت بتضمن سياسة الدمج املشار إليها أعـاله كـذلك          . اليت يتعني أن يبذهلا املهاجرون    
 داخل أغلبية الـسكان      اجلديدة الفئاتلتدابري ترمي إىل زيادة االنفتاح وحتسني املواقف من         

وقـدمت الدولـة     .)٣٠(وشجعت ليختنشتاين بقوة على اعتماد هنج استباقي يف هذا اجملـال          
  . )٣١(تعليقات على هذه القضية

ليختنشتاين اختذت خطوات لتيسري اندماج املهاجرين  أن  وذكر مفوض جملس أوروبا       -٢٤
وأوصـى املفـوض   . مفـرط بيد أن الشروط الالزمة للحصول على اجلنسية تقييدية بشكل        

  . )٣٢( مع مبادئ االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسيةمبراجعة هذه الشروط متاشياً
وأشار مفوض جملس أوروبا إىل انضمام ليختنشتاين إىل الئحـة االحتـاد األورويب               -٢٥

بشأن اللجوء، مبا فيها الئحة دبلن الثانية، وذكر أن عدد طلبات اللجوء اليت يتعني تقييمهـا                
بيد أن املفوض أشار إىل أن إمكانيـة        . من حيث األسس املوضوعية ستتقلص إىل احلد األدىن       
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إعادة طاليب اللجوء إىل البلد الذي دخلوا منه أول مرة داخل االحتاد األورويب أو داخل منطقة       
، مبا أنه يلزم ضمان عدم إعادة أي شخص إىل بلد يكـون             شينغن ال ميكن أن يكون تلقائياً     

بليختنشتاين أن تنظر يف قبول     أيضاً  أهاب املفوض   و. فيه خلطر االضطهاد أو التعذيب     معرضاً
مزيد من الالجئني الذين اعترفت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بـأهنم يف              

   .)٣٣(حاجة إىل احلماية
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