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                           الذي أجراه الفريق العامل           ليختنشتاين     امل ل                               توصية خالل االستعراض الدوري الش  ٤٣               مت وضع ما جمموعه   
          كـانون    ١٠                                       عند اعتماد تقريـر الفريـق العامـل يف                ليختنشتاين          وأعلنت    .     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٥   يف  

            توصية يف     ١٧  ل        وترد ا   .                          دون مزيد من الدراسة      ٤٣                   توصية من أصل       ١٧                       أهنا ميكن أن تقبل          ٢٠٠٨       ديسمرب   /    األول
   .         املتبقية  ٢٦   ل                                             وقد نظرت سلطات ليختنشتاين بإمعان يف التوصيات ا  .           ليختنشتاين   ب                   من التقرير املتعلق  ٦٤       الفقرة 

                                       من تقرير الفريق العامـل املعـين          ٦٥                                      على التوصيات الواردة يف الفقرة                 ليختنشتاين      ردود  
 (A/HRC/10/77)                        باالستعراض الدوري الشامل 

 ً     ً                        اً عامالً متعدد التخصصات أناطت       فريق    ٢٠٠٩      فرباير  /          يف شهر شباط            ليختنشتاين             شكلت حكومة  : ١        التوصية   
                                                                                                                  به والية حمددة لدراسة أية تدابري تشريعية أو غريها من التدابري اليت يتطلبها تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

                                 األشخاص ذوو اإلعاقـة يف إطـار        "                                                       وأقرت احلكومة يف الشهر نفسه ورقة مفاهيمية بعنوان           .                     وبروتوكوهلا االختياري 
ّ                                                                                    ً                  قد أعّدها فريق عامل مت تشكيله لتحليل الوضع الراهن يف ليختنشتاين فيما خيص هذا اجملال األكثر حتديداً                  كان  "      العمل        .  

ّ                                                        وحتّول ليختنشتاين هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل                                                                  سوف تكثف ليختنشتاين عملية دراسة التدابري التنفيذيـة         "  :   
      ".          ا االختياري                           األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل                                           الالزمة هبدف انضمامها احملتمل إىل اتفاقية حقوق

                                                                                                   ليختنشتاين دولة طرف يف عدد كبري من معاهدات حقوق اإلنسان األوروبية والدولية اليت تنطبـق                 : ٢         التوصية    
  ة                                                      ويف الوقت نفسه، فإن دراسة االتفاقية الدولية حلماي         .                                                                 على مجيع األشخاص التابعني لواليتها القضائية مبن فيهم املهاجرون        

                                                                    ً                                                     حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، عالوة على املمارسة املتبعة حالياً من جانب هيئة املعاهـدة ذات الـصلة،                   
                     من االتفاقية ليس     ٤          يف املادة     "             أفراد أسرهم  "               فتعريف مصطلح     .                                                        ً         أثارت بعض أوجه القلق العميق فيما يتعلق بتطبيقها قانونياً        

  .                                                              املتعلقة باألسـس غـري املقبولـة للمعاملـة التفـضيلية            ٧                              ه متناقضة مع أحكام املادة           ً                            واضحاً وتبدو اآلثار املترتبة علي    
  .                                  املشاركة يف االنتخابات احملليـة               ليختنشتاين                      الذين هاجروا إىل                                                 إىل ذلك، ال يستطيع املواطنون وأفراد أسرهم               وباإلضافة

           ً            ، وذلك نظراً لقلة عـدد            ليختنشتاين             ضع السياسي يف      ً         كبرياً على الو                                                  ً  وأي تغيري يطرأ على هذا التقييد من شأنه أن يترك أثراً 
     ً                                     وأخـرياً، ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن             .                من االتفاقية    ٤١                                                  وعليه فإنه ال ميكن أن تقبل ليختنشتاين املادة           .              الناخبني فيها 
        ذلـك                                                                  ويتطلب ذلك التعاون والتنسيق الوثيق على الصعيد األورويب، مبا يف     .    شنغن           ً                 صدقت مؤخراً على اتفاق                ليختنشتاين

   .             هذه التوصية          ليختنشتاين                          وهلذه األسباب ال ميكن أن تؤيد   .                             يتعلق بقضية اهلجرة غري الشرعية   ما

                                                                                      يتطلب التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أن يكون الطرف املعين مـن أعـضاء         : ٣         التوصية    
                   غري أهنا بوصفها     .               املستقبل القريب                                        االنضمام إىل عضوية هذه املنظمة يف                  ليختنشتاين          وال تنوي     .                املنظمة املذكورة 

                                                ، قد دأبت على حتويل مجيع تـشريعات االحتـاد          (EEA)    ً                                              عضواً كامل العضوية يف الفضاء االقتصادي األورويب        
                                                    وخيضع االمتثال هلذه التشريعات، اليت تنص على اتباع معايري   .                                             األورويب ذات الصلة إىل قانوهنا احمللي وإدراجها فيه

   .                    ال تؤيد هذه التوصية          ليختنشتاين          وعليه فإن   .                                 ة التابعة للفضاء االقتصادي األورويب                   رفيعة، آلليات الرقاب

ـ                                       طفال والشباب اجلديد الـذي دخـل ح               ً                 استناداً إىل قانون األ     : ٧    و  ٦    و  ٥    و  ٤          التوصيات        ١                 ز التنفيـذ يف     ّ   ّي
ّ              ً                   إىل تعيني أمني مظامل معّين باألطفال وفقاً ملبادئ با                   ليختنشتاين          ، ستعمد       ٢٠٠٩       فرباير   /    شباط   ،         ذلـك              وباإلضافة إىل   .    ريس                    

                                حية رصد تنفيذ القانون اجلديد      ال            حكومية ص                                    شخاص ذوي اإلعاقة، وهي منظمة غري                   املعنية باأل            ليختنشتاين               أنيطت برابطة   
    .                  احلكومـة واحملـاكم                                                                                                  املتعلق بتكافؤ الفرص للمعوقني وإحالة الشكاوى املتعلقة بعدم االمتثـال ألحكـام القـانون إىل            
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                                  وتكمل هذه اهليئات الثالث اجلديدة       . ∗                                                    مساعدة الضحايا مبوجب قانون مساعدة الضحايا اجلديد                            ومت، مع تأسيس مكتب     
                                                                                                                               العمل الذي يضطلع به املكتب املعين بتكافؤ الفرص واللجنة التابعة له، عالوة على األنشطة اليت تنفذها اآلليـة الوقائيـة                    

             ويف ظل وجود     .                                          توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب                                                           وهي اهليئة املستقلة الوطنية اليت أنشئت مبوجب الربو         ،       الوطنية
         ال تنوي           ليختنشتاين            نسمة، فإن    ٣٥٠   ٠٠      يقارب                                                  ً                  هذه اآلليات املختلفة املعنية حبقوق اإلنسان القائمة فعالً يف بلد يضم ما     

   .            هذه التوصيات                   ال تستطيع أن تؤيد           ليختنشتاين          وعليه فإن   .                                                إنشاء مؤسسة إضافية معنية حبقوق اإلنسان بصورة عامة

                                                                  الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز            ٢٣                              تشري التوصية العامة رقم       : ٨         التوصية    
                                                                                                       ضد املرأة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة إىل سلسلة من التدابري اليت ترمي إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية 

                                            وقد مت تنفيذ هـذه التـدابري اخلاصـة يف            .                                 ة للمرشحات لالنتخابات وتدريبهن                                   والعامة، كتوفري املساعدات املالي   
              ليختنـشتاين         ستواصل   "  :                                           هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل                ليختنشتاين    ول    وحت  .                    وأثبتت فعاليتها            ليختنشتاين

                مبا يف ذلك من خالل                        مجيع جماالت احلياة العامة،   يف                                                      إيالء اهتمام خاص لتعزيز مشاركة املرأة على مجيع مستويات و
   . "                         اختاذ تدابري خاصة هبذا الصدد

              إيالء اهتمام           ليختنشتاين       ستواصل  "  :                                     هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل          ليختنشتاين      حتول  : ٩        التوصية   
                       يف إطـار الفـضاء            احلاصلة                                                                                    خاص لتكافؤ الفرص بالنسبة للنساء والرجال يف سوق العمل، مع مراعاة التطورات             

   . "              ، بني أمور أخرى    ورويب           االقتصادي األ

                                                          ً                 وضعت دائرة سوق العمل التابعة ملكتب الشؤون االقتصادية برناجماً مدته               ٢٠٠٧           يف عام     :  ١٠         التوصية    
ـ      ً                                                  عاماً والاليت يرغنب يف معاودة االلتحاق بالقوى العام          ٥٠    و   ٣٠         رهن بني                                        أسابيع للنساء الاليت تتراوح أعما      ٩   ة    ل

                                                                  نامج خاص آخر يهدف إىل حتقيق نفس األغراض أو أغـراض مـشاهبة                    ومثة بر   .                                 بعد أخذ إجازة للعناية بأسرهن    
   .     ً                                              عاماً أو أكثر كي حيـصلن علـى عمـل جديـد              ٤٥                ً                   ويوفر الدعم أيضاً ملن بلغ سنهن         "  + ٥ ٤       احلوار   "      يسمى  

                                                                                                       مسعى لتشجيع املهاجرات وزيادة فرص حصوهلن على عمل، يتم تنظيم صفوف لتعليم اللغة األملانية علـى                    ويف
     ً                                                                                        حتديداً وتقدمي قسائم مالية للمساعدة على االلتحاق هبذه الصفوف ويف ضوء ما تقدم، وبالنظر                              مستوى املبتدئني   

            ليختنشتاين                                                                                                        إىل التدابري العامة يف جمال السياسات اليت هتدف إىل تعزيز االنسجام بني احلياة العائلية والعمل، حتول                 
                                            ء اهتمام خاص للنـهوض بتكـافؤ الفـرص               إيال           ليختنشتاين        ستواصل   "  :                      التعهد الطوعي التايل                    هذه التوصية إىل  

                                                                                                             الرجال والنساء يف كال القطاعني اخلاص والعام، مبا يف ذلك توسيع نطاق التدابري اليت تسهل عـودة املـرأة                       بني
   . "                             صفوف القوى العاملة بعد الوالدة    إىل

          ع موضـوع                                                                                يشكل األثر التمييزي الذي حيتمل ظهوره حبكم الواقع واملترتب على هذا الوض           :  ١١         التوصية    
       ستواصل  "  :      التايل                                هذه التوصية إىل التعهد الطوعي          ليختنشتاين     وحتول   .                                         دراسة من قبل اخلرباء كلفتهم هبا وزارة العدل

   . "            يتعلق باملرياث                                                                  بذل اجلهود ملعاجلة احتمال التمييز حبكم الواقع ضد املرأة مبا يف ذلك ما          ليختنشتاين

                                                      

 .تشكيل هيئة مستقلة أخرى لدعم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  ∗  
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 ً       ً     ً       ً                                    اً جنائياً صرحياً وجديـداً بـشأن املطـاردة والتحـرش                 حكم     ٢٠٠٧                        أقر الربملان يف عام       :  ١٢         التوصية    
               ً     ً                            ، مما يشكل بياناً صرحياً بأنه ال ميكن التغاضي           ")                             اإلصرار على املطاردة والتحرش    "                        أ من القانون اجلنائي        ١٠٧        الفقرة (

        مرة اليت                                                                                             عن هذا النوع من الضغوط النفسية أو حتمله وختضع للعقوبة يف إطار الفعل اإلجرامي اجلديد املضايقات املست
             ً                             ً                                                                        قد تشكل تعدياً على احلياة اخلاصة للضحية، وبناًء عليه فإن مضايقة أي شخص بصورة متواصلة ولفتـرة طويلـة                   

                           ويساهم هذا احلكم اجلديـد       .                            ً     ً                             ً        ً             وبطريقة حيتمل أن تشكل إرباكاً خطرياً حلياة الشخص ذي الصلة تعترب فعالً إجرامياً            
                                                     كن رجال الشرطة من التدخل يف مرحلة مبكرة واحلؤول دون أن                                           مسامهة هامة يف منع العنف ضد النساء حيث إنه مي

                                            ويتطلب هذا الفعل اإلجرامي تقدمي شكوى من         .                                                                 يؤدي السلوك الذي يعرض الناس للخطر إىل ارتكاب أفعال العنف         
    طار                                                     وينطبق الشيء ذاته على االغتصاب يف احلياة الزوجية أو يف إ  .                                                     قبل الضحية بغية البدء بإقامة الدعوى ذات الصلة       

            وبالنظر إىل    .                                                                                                الشراكة بني شخصني وعلى أشكال العنف األخرى اليت تطبق عليها العقوبات مبوجب القانون اجلنائي             
                                                                                                                 أن اختالف اإلجراءات املتصلة باملطاردة والتحرش وباألشكال املماثلة من العنف العائلي قد ينال من فعاليـة هـذا              

                                                                ال تنوي إرساء مبدأ املالحقة القضائية التلقائية بالنـسبة                 تنشتاين   ليخ                                              احلكم اجلديد يف القانون اجلنائي، فإن سلطات        
   .                           ال ميكن أن تؤيد هذه التوصية          ليختنشتاين          وعليه فإن   .                      جلميع أعمال العنف املرتيل

                                            ً           هو مكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفـرص قانونيـاً                                           تركيز أنشطة مكتب تكافؤ الفرص              حمور        إن  :  ١٣         التوصية    
  .                                                         وال تعرف اهلوية اجلنسانية على أهنا إحدى جماالت التركيز          .                                             ادين، مبا يف ذلك ما يتعلق بامليول اجلنسية             املي   شىت        ً   وواقعياً يف 

  ،     ٢٠٠٨       يوليه   /                                                                                                        ويف ما يتعلق بالتمييز احملتمل على أساس امليول اجلنسية مت تشكيل فريق عامل متعدد االختصاصات يف متوز                
                                                                                                اليت اختذها تقييم األوضاع الراهنة وإعداد مشروع نقاط تشاور مبسامهة من ممثلني لألشخاص ذوي                                كانت أوىل اخلطوات  

                  والبلدان اجملاورة           ليختنشتاين                       ً                                وكلف الفريق العامل أيضاً بتحليل الوضع القانوين يف           .                                      امليول اجلنسية املثلية مهتمني باملوضوع    
  .                                           ّ             حال مت إقرار مشروع قانون بشأن الـشراكات املـسّجلة                 لسلس يف                                                    ووضع املقترحات والتدابري الالزمة لضمان التنفيذ ا      

                           ً      ً              ؛ ومن املتوقع أن يقدم تقريراً مؤقتـاً آخـر            ٢٠٠٨        أكتوبر   /                    ً      ً                               الفريق العامل تقريراً مؤقتاً إىل احلكومة يف تشرين األول             وقدم
          ً               ية اسـتناداً إىل األعمـال                                                                 وسيتم اختاذ تدابري أخرى حملاربة التمييز على أساس امليول اجلنـس        .     ٢٠٠٩      مارس   /          هناية آذار   يف

   .                     أن تؤيد هذه التوصية          ليختنشتاين                                                                التمهيدية اليت اضطلع هبا هذا الفريق العامل ويف ضوء ما تقدم، ال ميكن ل

                        وباإلضافة إىل التمويـل      .     ٢٠٠٩                                                         مت ختصيص أموال عامة جلميع الطوائف الدينية يف عام            :  ١٤         التوصية    
                                     ة واألرثوذكسية والطوائف اإلسـالمية،               اللوثري -          اإلجنيلية   و        إلجنيلية    ا                                           املنتظم لكنائس الروم الكاثوليك والكنائس    

        وتـشمل    .                                                                                                       هناك إسهامات تقدمها البلديات هلذه الطوائف، من قبيل إقامة وصيانة البىن األساسية، واملقـابر إخل              
             يختنـشتاين  ل                وميكن أن تقبل      .                                                                                 اإلسهامات األخرى من الدولة متويل التعليم الديين لألطفال ودعم مشاريع إفرادية          
   .                                                                       هذه التوصية وتعتربها منفذة من خالل الدعم العام املقدم جلميع الطوائف الدينية

         إيـالء              ليختنـشتاين        ستواصل  "   :                                      هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل            ليختنشتاينّ     ّول      حت  :  ١٥         التوصية    
   . "                                                    ص لتعزيز التسامح اإلثين والديين بني خمتلف اجلاليات يف البالد         اهتمام خا

                                                      ورقة موقف خبصوص سياسة اإلدمـاج تتـضمن مبـدأ               ٢٠٠٧                           اعتمدت احلكومة يف عام       :  ١٦      وصية     الت  
            ليختنشتاين                                                                      ويتمثل اهلدف من ذلك يف تشجيع التعايش السلمي بني مجيع األشخاص املقيمني يف        "                  التشجيع واملطالبة  "

                          لتان من النقاش بشأن موضوع                       ً                                 وتضمنت هذه الورقة أيضاً النتائج اليت متخضت عنها جو          .                          على أساس القيم املشتركة   
                                                      أجرامها رئيس الوزراء مع ممثلني عن رابطات األجانـب           "                                   الوضع الراهن والتدابري واآلفاق     :          ليختنشتاين           اإلدماج يف    "
  )            والثانويـة              االبتدائيـة    (            ليختنـشتاين                                                            وتشمل املناهج التعليمية على مجيع مستويات الدراسـة يف            .     ٢٠٠٤     عام     يف
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                                                     ويتم التركيز بصورة خاصة على دورات مكثفة لتعليم اللغة   .                       ل املهاجرين على حنو أفضل                 هتدف إىل إدماج أطفا       تدابري
ّ                                                                                      األملانية معّدة جلميع أطفال املهاجرين لتزويدهم باملهارات اللغوية األساسية كي يتابعوا دروسهم                            وتتـألف دورات     .           

  .         والثقافة                              وة على تبادل األفكار حول اللغة                                                                     اللغة األملانية هذه من التدريب على اإلصغاء والتكلم والقراءة والكتابة عال
                                                                                                          وتشمل تدابري اإلدماج األخرى الصفوف التحضريية والتعليم اإلضايف، والـصفوف اخلاصـة لترفيـع التالميـذ،                

            ً                                                                                          بوصفه موضوعاً من مواضيع املناهج الدراسية العامة يف املدارس، وتدريب املعلمني مع التركيـز علـى                  "       اإلدماج " و
                                                                         اليت تساعد التالميذ الذين يعانون مشكالت خمتلفة أو متعـددة علـى              "             أوقات الفراغ  "       مبدرسة                     اإلدماج وما يسمى    

   .                                قبول هذه التوصية وتعتربها منفذة          ليختنشتاين                     ويف ضوء ما تقدم، ميكن ل  .                              التغلب عليها وااللتحاق باآلخرين

  ،             ليختنـشتاين       واصل        سوف ت  "  :                                           هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل                ليختنشتاين     حتول    :   ١٧         التوصية    
                                                    جانب مع مراعاة العدد الكبري بصورة استثنائية من مواطين                                              بالتزاماهتا التعاهدية إيالء اهتمام خاص ألوضاع األ      ً وفاًء

   . "                                        بني السكان املقيمني ويف صفوف القوى العاملة          ليختنشتاين         بلدان غري 

        احلكومية                             ات، الدعم املايل للمنظمات غري                                                      متنح احلكومة هبدف حتسني التفاهم املتبادل بني الثقاف         :  ١٨         التوصية    
  .                                                                                                             اليت تسعى إىل توسيع نطاق التفاهم املتبادل والثقة بني الثقافات عن طريق ترويج اللغات واملناسبات ذات الصلة بذلك     

        التواصل                                                                  ، اليت تتلقى الدعم املايل من احلكومة، بتنظيم العديد من املناسبات لصاحل           ليختنشتاين                         كما تقوم دائرة التنمية يف 
                                                                      كمجال تعليمي يف املناهج الدراسية يف املدارس يف التفـاهم الثقـايف              "              الفكر الثقايف  "                  وقد ساهم إدراج      .             بني الثقافات 
                                               فمن خالل االطالع على األشكال املختلفة للتعـبري         .                   واألطفال األجانب            ليختنشتاين              بني أطفال              ليختنشتاين            املتبادل يف   

ّ     وحتّول    .                          رف على ثقافة بلدهم هم                           ً     ّ     اللغوي، يتسىن للطالب أيضاً التعّ       :                                           هذه التوصية إىل التعهد الطوعي التايل                ليختنشتاين  
   . "         والتقاليد                                                                   إيالء اهتمام خاص لتعزيز االحترام الفعلي لتنوع ومعارف خمتلف الثقافات           ليختنشتاين       ستواصل  "

                 التمويل املنـتظم              وعالوة على     .     ٢٠٠٩                                                         يوفر التمويل العام جلميع الطوائف الدينية يف عام           :  ١٩         التوصية    
                                                ً         اللوثرية واألرثوذكسية والطوائف اإلسالمية هناك أيضاً       -                                                        لكنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة اإلجنيلية واإلجنيلية       

      وتشمل   .                                                                                     البلديات تقدم ملختلف الطوائف من قبيل بناء وصيانة البنية األساسية، واملقابر وما إىل ذلك  من       مسامهات 
     وميكن   .                                                                  ويل خمتلف أنواع التعليم الديين لألطفال وكذلك دعم املشاريع اإلفرادية                                 اإلسهامات األخرى من الدولة مت    

    .                                                                     هذه التوصية وتعتربها منفذة من خالل استمرار التدابري الوارد ذكرها أعاله          ليختنشتاين        أن تقبل 

ّ     حتّول  :  ٢٠         التوصية       ،             ليختنـشتاين          ستواصـل   "  :                                         هذه التوصية إىل التعهد الطـوعي التـايل            ليختنشتاين  
                                                                                                  بالتزاماهتا التعاهدية إيالء اهتمام خاص لوضع األجانب، مع مراعاة النسبة املرتفعة بشكل استثنائي من مواطين       ً وفاًء

   . "                                      يف أوساط السكان املقيمني والقوى العاملة          ليختنشتاين         بلدان غري 

                   تفاقية األوروبيـة                                                                                  ال يوجد أي نص يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وال يف اال               :  ٢١         التوصية    
                     بد من التأكيد على                          وباإلضافة إىل ذلك، ال     .                                                                      حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أي حق يف التصويت لغري املواطنني          

                 االنتخابات احمللية                        ولذا فإن املشاركة يف     .           ً     ً    ً                                         حتتل مركزاً قوياً جداً من الناحيتني االقتصادية والسياسية                  ليختنشتاين            أن بلديات   
  .                    االستفتاءات الشعبية                حق املشاركة يف                                                        ً                ارنتها مبثل هذه االنتخابات يف االحتاد األورويب ألهنا تنطوي أيضاً على                      ال ميكن مق  

                                    بدور نـشط يف خمتلـف اللجـان                   ليختنشتاين                                                                      وهناك بالفعل العديد من األمثلة على اضطالع مواطنني من غري مواطين            
   .                        تستطيع تأييد هذه التوصية    ال          ليختنشتاين            وعليه، فإن  .                                  االستشارية على املستويني احمللي والوطين
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                                                                        هاتني القضيتني أثناء إجراء املشاورات الواسعة النطاق اليت أسفرت عـن          تا                لقد أثريت كل    :  ٢٢         التوصية    
   ي                                                                                  بيد أن الغالبية العظمى من املشاركني يف عملية التشاور هذه مل حيبذوا إجراء أ               .                              اعتماد قانون التجنيس اجلديد   

    .                     ال تؤيد هذه التوصية          ليختنشتاين          وعليه فإن   .                 م القانوين القائم              تغيريات يف النظا

                                                               يف جمال اهلجرة على مبدأ املعاملة على قدم املـساواة بـاالقتران                ليختنشتاين                تقوم سياسة     :  ٢٣         التوصية    
         سجم هذه     وتن  .                                              مبوجب املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف               ليختنشتاين                                        مبدأ املعاملة باملثل وحتددها التزامات          مع

               ومبوجـب هـذه      .                                                        من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        ١              من املادة     ٢                            السياسة مع أحكام الفقرة     
                                                                                                             املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف حيظى مواطنو بلدان الفضاء االقتصادي األورويب وسويسرا مبعاملة تفضيلية             

                                                               اطنو مجيع البلدان األخرى على قدم املساواة من حيث إجراءات                    ويعامل مو   .                                    باملقارنة مع مواطين البلدان األخرى    
              ليختنـشتاين              سوق العمل ب     يف                                                              ويتمثل العامل احلاسم يف القرارات املتعلقة بدخول األجانب            .                  منح تصريح اإلقامة  

   .                   تأييد هذه التوصية          ليختنشتاين                         ويف ضوء ما تقدم، ال تستطيع   .            مبدأ املؤهالت   يف

                                                                                عد العامة يف القانون اجلنائي على مجيع أشكال العنف ضد البالغني واألطفـال،                         تنطبق القوا   :   ٢٤         التوصية    
                                                                                                             بصرف النظر عما إذا كانت ترتكب يف إطار املسكن، أو مؤسـسات رعايـة األطفـال اخلاصـة، أو املـدارس                     

              ئية العامـة               ً                 وتنطبق أيضاً األحكام اجلزا     .                                                                        املؤسسات الطبية أو مرافق االحتجاز أو مكان العمل أو مرافق الرياضة              أو
            بيد أن مثة     .                                                                                                     تتناول األعمال اإلجرامية املرتكبة ضد السالمة البدنية واحلياة على البالغني واألطفال على حد سواء                  اليت

                 مـن القـانون      ١٩٨   و  ٩٣   و  ٩٢        املـواد   (    ً                                                             عدداً من األحكام اخلاصة اليت تتناول العنف ضد األطفال بصورة خاصة       
                                                                      اللجوء إىل العنف وإحلاق األذى البدين والنفسي يف حـاالت إنفـاذ                   نشتاين    ليخت                        وحيظر القانون املدين يف        ).       اجلنائي

  .                                                           ً   وال ينطبق هذا احلكم على الوالدين فقط بل على األسر احلاضنة أيضاً     ).                    من القانون اجلنائي    )  أ (   ١٤٦       املادة   (        األوامر  
                            األطفال والشباب اجلديد حكم                     وأدرج يف قانون       ).                      يف القانون اجلنائي    ٥       املادة   (                                    كما حيظر العقاب البدين يف املدارس       

                 التعلـيم اخلـايل                                                         وينص، يف مجلة أمور، على أن لألطفال والشباب احلـق يف         ).  ٣       املادة   (                        حمدد بشأن حقوق الطفل     
                                                                                                          العنف، ويشري صراحة إىل أنه ال ميكن التغاضي عن أي شكل من أشكال العقاب البـدين، واألذى العـاطفي                       من

   .                                         ميكنها أن تؤيد هذه التوصية وتعتربها منفذة          ليختنشتاين      فإن      وعليه  .                      ذلك من التدابري املهينة     وغري

   .                     أن تؤيد هذه التوصية          ليختنشتاين       ميكن ل :  ٢٥        التوصية   

ّ          من تقريرها الوطين حتّول        ٧٥    ً                                        بناًء على املعلومات الواردة يف الفقرة         :  ٢٦         التوصية              هـذه               ليختنـشتاين                    
                                                  ما تقوم به من أعمال يف جمال املعونة اإلمنائية الرمسية   ين        ليختنشتا          سوف تواصل  "  :                               التوصية إىل التعهد الطوعي التايل

   . "                                                هبدف الوفاء بتعهدها الطوعي ذي الصلة بأسرع وقت ممكن

 -  -  -  -  -  


