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  ∗ليختنشتاين

. الدوري الشاملإىل عملية االستعراض  )١(موجز لورقتني مقدمتني من أصحاب املصلحةهذا التقرير هو   
يتضمن التقرير أيـة آراء أو        وال.  العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية    

وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات 
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه بقـدر                 . حمّددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز علـى هـذه             . يةاملستطاع مل جير تغيري النصوص األصل     
وتتاح على املوقع الشبكي . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها      

االستعراض وبالنظر إىل كون دورية . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت                  
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   اخللفية واإلطار- أوالً 
 نطاق االلتزامات الدولية -  ألف

دق ليختنشتاين يف أقرب وقت ممكن على       ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تص    أوصت اللجنة األوروبية      - ١
  .)٢(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين  - باء

  بأن تنظر سلطات ليختنشتاين جبدية يف إمكانية تأسـيس         جلس أوروبا   مبأوصى مفوض حقوق اإلنسان       - ٢
  .)٣(أمانة مظامل

 )٤(جنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص وجلنة تكافؤ الفرصورحبت الل  - ٣
وأوصت بأن تضمن سلطات ليختنشتاين استقالل مكتب تكافؤ الفرص عن احلكومة وبأن تنظر يف إمكانية توسيع 

ـ               ال سيما سلطات هذا املكتب، و      رتكيب أفعـال    للتأكد من أن بوسعه القيـام بـدور الوسـيط أو مبعاقبـة م
  .)٥(التمييز العنصري

، رحبت جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية ٢٠٠٤ويف عام   - ٤
، وقد كُلِّفت هذه اللجنة     ٢٠٠٣يوليه  /بإنشاء جلنة معنية باحلماية من العنف، يف شهر متوز        ) اللجنة االستشارية (

  .)٦(امليدانالتطورات اخلطرية احلاصلة يف هذا ديد  العنف اليت يرتكبها املتطرفون اليمينيون وحتبرصد وتوثيق أعمال

  التدابري السياساتية -  جيم

 هتدف إىل تنفيذ    ٢٠٠٣فرباير  /باعتماد خطة عمل وطنية يف شهر شباط      أيضاً  رحبت اللجنة االستشارية      - ٥
األجانب وما يتصل وكره ي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري  االستنتاجات اليت خلص إليها مؤمتر ديربان العامل      

ولقد وضعت هذه اخلطة ملدة مخس سنوات وهي تستهدف، على وجه اخلـصوص، توعيـة               . يذلك من تعصب  
. )٧(توعية أكرب والتشجيع على إدماج املواطنني األجانب يف ليختنشتاين         اجلمهور بشىت أشكال العنصرية وبأسباهبا    

نة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب علماً بإنشاء فريق عامل حكومي دويل ملناهضة العنصرية             وأحاطت اللج 
وركزت خطة . ومعاداة السامية وكره األجانب بغية تنسيق مجيع األنشطة املنظمة يف إطار خطة العمل املشار إليها

يف إطـار   قام الفريق العامـل،     و. ماجمكافحة العنصرية والتشجيع على اإلد    : العمل على موضوعني رئيسيني مها    
تنظيم أنشطة توعية عديدة، يذكر من بينها التدريب، واحللقات بامليزانية السنوية احملدودة املخصصة لتأدية مهامه،  

وأضافت اللجنـة األوروبيـة     . العنصريةمشكلة  الدراسية، واجتماعات املائدة املستديرة، وما شابه ذلك لتناول         
ولكن، . ٢٠٠٧يف هناية عام    ُحل  الفريق العامل   أن  د و والتعصب أن خطة العمل الوطنية مل جتدَّ      ملناهضة العنصرية   

  مع ذلك، يتابع مكتب تكافؤ الفرص عمل الفريق العامل يف جمايل مكافحة العنصرية وتشجيع اإلدمـاج علـى                  
  .)٨(حد سواء
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 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى أرض الواقـع       -  ثانياً
  ات الدولية حلقوق اإلنسانتنفيذ االلتزام
  املساواة وعدم التمييز - ١

، شجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بقوة اجلهـود الـيت تبـذهلا سـلطات                ٢٠٠٧يف عام     -٦
ليختنشتاين ملكافحة العنصرية بشىت أشكاهلا اليت تتراوح بني اآلراء املقولبة والتحامل وأشكال أعنـف مـن العنـصرية                  

واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، إذ تعي أن مكافحة العنصرية وتغيري العقليات يتطلبـان     .  اليميين كالتطرف
اخلمسية استراتيجيات طويلة األجل، توصي بأن تواصل مجيع السلطات املعنية هذه اجلهود بعد انتهاء خطة العمل الوطنية                 

روبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تعتمد الـسلطات إسـتراتيجية          وكذلك أوصت اللجنة األو   . )٩(ملكافحة العنصرية 
سيما بالقيام، دومنا إرجاء، بتدعيم اإلطار القانوين املدين واإلداري          ، وال )١٠(شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري     

  .)١١(حلياةجماالت ااهلادف إىل مكافحة التمييز العنصري بغية تغطية كافة أشكال التمييز يف مجيع 

 من القانون اجلنائي تنص     ٥- ٣٣وأحاطت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب علماً بأن املادة            - ٧
بيد أن . على ظروف مشددة للعقوبة يف كافة اجلرائم اجلنائية اليت ترتكب بدافع عنصري أو تنم على كره األجانب

ورحبت اللجنـة األوروبيـة     . )١٢(أم ال ان هذا احلكم يطبق     ما إذا ك  وضح  السلطات ال جتمِّع بيانات إحصائية ت     
 يف إطار ال سيمايف السنوات األخرية، وُنظمت ملناهضة العنصرية والتعصب مبا ورد إليها من معلومات أفادت بأنه 

 للمدعني العامني والقضاة بشأن مكافحة العنصرية       حلقات دراسية عديدة  خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية،      
أفـراد   واجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية، وأوصت بأن تواصل سلطات ليختنشتاين ما تبذله من جهود لتـدريب             

على تطبيق أحكام القانون اجلنائي اهلادفة الطاحمني للعمل يف املهن القانونية الشرطة، واملدعني العامني، والقضاة، و  
  .)١٤(إىل مكافحة اجلرائم العنصرية

يشاطرون األشخاص الذين ال  زال يطال التمييز ما بأن ٢٠٠٤ االستشارية علماً يف عام وأحاطت اللجنة  - ٨
لغتهم أو ثقافتهم أو دينهم، وال سيما األجانب الذين ال ينتمون إىل الفئات املهاجرة من البلـدان               أغلبية السكان   

ة العمل الوطنية املوضوعة يف عام      وأوصت اللجنة ليختنشتاين بأن تويل االهتمام الواجب لتنفيذ خط        . )١٥(اجملاورة
مجـع  بسبل منها    بشأن مكافحة العنصرية والتعصب تنفيذاً كامالً وأن تقيِّم بانتظام أثر التدابري املتخذة،              ٢٠٠٣

  .)١٧(ولقد اعتمدت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا هذه التوصية. )١٦(البيانات ذات الصلة

بقوة علـى    ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات ليختنشتاين، شجعت اللجنة األوروبية٢٠٠٧ويف عام     - ٩
جلمع البيانات بغية تقييم وضع خمتلف جمموعات األقليات املوجودة تجانس ممواصلة حبث سبل إنشاء نظام كامل و

 ومجـع   )١٨(العنصرية والتمييز العنصري املباشر وغري املباشـر      مظاهر  مدى انتشار   الوقوف على   يف ليختنشتاين و  
ومات ذات الصلة وتصنيفها حسب فئات معينة كاألصل اإلثين، واللغة، والدين، واجلنسية يف جماالت سياساتية املعل

بادئ السرية، واملوافقة املستنرية، واملوافقـة      الواجبة مل راعاة  املخمتلفة، وضمان تطبيق ذلك على مجيع احلاالت مع         
ما ينبغي أن تأخذ هذه النظم يف االعتبـار البعـد           ك. ينتمي جملموعة معينة  الطوعية على تعريف الذات كشخص      

  .)١٩(متعدداجلنساين، وال سيما من حيث إمكانية التعرض لتمييز مزدوج أو 
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 يف املائة من السكان املقـيمني يف  ٤ إىل ٣وتفيد اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن قرابة       - ١٠
 فريقـاً عـامالً معنيـاً بإدمـاج         ٢٠٠٤مايو  /نشأت يف شهر أيار   وبأن احلكومة أ  يعتنقون اإلسالم   ليختنشتاين  

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن بعض األشخاص املنتمني إىل األغلبيـة الـسكانية                . )٢٠(املسلمني
للحـصول  طوائف املسلمني وميارسون التمييز ضدهم بسبب انتمائهم الديين لدى سعيهم           ألتباع  يظهرون العداء   

وأوصت اللجنة بقوة بأن تواصل سلطات ليختنشتاين وتعزز اجلهـود    . )٢١(السكن واخلدمات العامة والعمل   على  
التعصب الديين من أفراد اليت تبذهلا لتكافح بفعالية اآلراء العنصرية املقولبة والتحامل العنصري وأي تعبري آخر عن 

كما أوصت بـأن تواصـل سـلطات        . )٢٢(املسلمنيينتمون إىل األغلبية السكانية ضد أفراد ينتمون إىل طوائف          
ليختنشتاين جهودها وحوارها مع ممثلي طوائف املسلمني إلجياد حلول، بأسرع ما ميكن، جلميع العقبـات الـيت                 

وبينت اللجنة أنه ميكن للسلطات . )٢٣(ةيواجهها أفراد تلك الطوائف الذين يودون ممارسة أنشطتهم الدينية والثقافي
وأن مجيع اجملموعات الدينية الصغرية ستستفيد من عوماً انية إيالء اهتمام أكرب ملسألة التنوع الديين أن تنظر يف إمك

  .)٢٤(هذا اإلجراء، مبا فيها طوائف املسلمني واملسيحيني األرثوذوكس

 بـأن تـضمن سـلطات        أيضاً ٢٠٠٤حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا قد أوصى يف عام         وكان مفوض     - ١١
الدينية للتمييز ألسباب إجرائية أو أسباب أخرى لدى ختصيص اإلعانات الـيت            األقليات  تعرُّض  ليختنشتاين عدم   

  .)٢٥(تقدمها الدولة للطوائف الدينية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه - ٢

 مبواصلة اجلهود الـيت     ٢٠٠٤سلطات ليختنشتاين يف عام     حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا     أوصى مفوض     - ١٢
ألعمال العنف ضد املرأة والنظر يف إمكانية تعيني عدد أكرب من تصديها تبذهلا لتعزيز املساواة بني اجلنسني وتدعيم 

كما أوصى السلطات   . )٢٦(وزيادة توعية أفراد الشرطة بالوسائل املتوافرة ملعاجلة حاالت العنف املرتيل         الشرطيات  
ها احلكومة لتمكني الزوجات األجنبيات الالئي كن ضحية عنف بأن تضفي طابع القانون على القرارات اليت تتخذ

عندما يكون تصريح إقامتهن قد منح هلـن  شركائهن مرتيل مثبتة من البقاء يف ليختنشتاين حىت بعد انفصاهلن عن         
  .)٢٧(على أساس عالقتهن الزوجية

ض نظام تـصاريح    سلطات ليختنشتاين باستعرا  جلس أوروبا   مبوكذلك، أوصى مفوض حقوق اإلنسان        - ١٣
 والتحقق من أن    )٢٨(استعماهلا لتيسري االجتار بالبشر   إمكانية  اإلقامة املؤقتة اليت متنح لراقصات املالهي بغية تفادي         

التدابري احلالية والتدابري املزمع اختاذها حلماية ومساندة ضحايا وشهود اجلرائم ميكن أن تطبق بفعالية على حاالت                
  .)٢٩(االجتار بالبشر

ولقد بينت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد األطفال أن القانون جييز اللجـوء إىل                   - ١٤
عقوبات على كل من يلحق ضرراً بدنياً فرض على ) ١٩٩٨(وينص القانون اجلنائي . العقوبة البدنية يف إطار املرتل

وأضـافت أن   .  البدنية يف التـشريعات    ةيح للعقوب وال يوجد أي حظر صر    ). ٩٣ و ٩٢املادتان  (أو نفسياً بطفل    
العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس ويف إطار النظام اجلنائي وأهنا خمالفة للقانون يف مؤسسات الرعاية البديلة اليت                 
تديرها الدولة ويف أماكن رعاية الطفل خارج املرتل األسري، ولكن ال يوجد حظر صريح فيما خيص مؤسسات                 

  .)٣٠(لبديلة اليت يديرها القطاع اخلاصالرعاية ا
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التابعة جمللس أوروبا   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة           جلنة منع   وبينت    - ١٥
، القوةاستخدام بشأن اإلفراط يف ، ادعاءات ٢٠٠٧فرباير /أن وفدها استلم، أثناء زيارته ليختنشتاين يف شهر شباط

لدى إلقاء القبض، واللجوء، يف حالة واحدة على األقل، إىل           لفظيلدي ا والتععصمني بقيود مشدودة،    وتكبيل امل 
اعترفت اللجنة بأن القبض على     و. )٣١(إىل احلجز ونقله  تغطية رأس الشخص بكيس من القماش أثناء القبض عليه          

 هاأسباب قوية حتمللدى الشرطة سيما إن قاوم الشخص أو عندما توجد  ظنني قد تكون مهمة صعبة وخطرية، وال
وقد يضطر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني إىل استخدام القوة أحياناً إللقاء القـبض             . على االعتقاد بأنه خطري   
القوة املستخدمة احلد الضروري املعقول، وال يوجد ما يربر تعريض  ولكن جيب أالَّ تتجاوز. على بعض األشخاص

لتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة         منع ا وكذلك أضافت جلنة    . م به الشخص للضرب بعد التحك   
وأكـدت  الالإنسانية أو املهينة أنه ال يوجد ما يربر تغطية رأس الشخص املقبوض عليه بكيس أو بأي شئ آخر                   

ن مراعاة وأوصت اللجنة بأن تتخذ سلطات ليختنشتاين التدابري الضرورية لضما. وجوب التخلي عن هذه املمارسة
غري )  اللفظيمبا يشمل التعدي(الشرطة بصورة منتظمة بأن إساءة املعاملة بشىت أشكاهلا أفراد تلك املبادئ ولتذكري 

  .)٣٣(وقدمت الدولة رداً على تلك التوصيات. )٣٢(مقبولة وأهنا ستخضع لعقوبات شديدة

  القانونسيادة إقامة العدل و - ٣

من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن ُيضمن رمسيـاً            التعذيب وغريه   منع  أوصت جلنة     - ١٦
لألشخاص احملتجزين  أيضاً  أي ليس فقط للمشتبه يف ارتكاهبم جرمية، بل         (جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم      

أو شـخص   حق الفرد يف إبالغ قريب      ) يف احلبس اإلداري أو احملتجزين مبوجب قانون األجانب، وما شابه ذلك          
وطلبت إىل سلطات ليختنشتاين تعديل تشريعاهتا ذات الصلة . )٣٤(خيتاره بوضعه منذ ابتداء فترة حرمانه من حريته

للتأكد من أن حق الفرد يف توكيل حمام ُيضمن رمسياً لكافة األشخاص فور             )  قانون اإلجراءات اجلنائية   ال سيما و(
مبجلـس  وأوصى مفوض حقوق اإلنسان . )٣٦(ى تلك التوصيات وقدمت الدولة رداً عل    .)٣٥(حرماهنم من حريتهم  

ات ليختنشتاين بأن تضمن لألجانب التمكن، كلما لزم، من احلصول على خدمات مترجم شـفوي               أوروبا سلط 
  .)٣٧(وعلى الترمجة التحريرية طوال فترة اإلجراءات القضائية واالعتقال

 أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة إىل سـلطات           التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    منع  جلنة  وطلبت    - ١٧
ليختنشتاين أن تتخذ التدابري الضرورية لتضمن القيام فور حرمان الشخص من حريته بتزويده، بصورة تلقائيـة،                

أن تصاغ هذه الالئحة بعبارات يسهل فهمها وأن ينبغي و. بالئحة توضح حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم
أن يوقع الشخص الذي يستلم تلك الالئحة على بيان يؤكد ينبغي وإضافة إىل ذلك، . من اللغاتتتاح بعدد مالئم 

وقدمت الدولة . )٣٩(وينبغي أن تشمل تلك الالئحة جزءاً يتعلق حبقوق األحداث. )٣٨(أنه أُبِلغ حبقوقه بلغة يفهمها
  .)٤٠(رداً على هذه التوصية

  للمجتمعثقافية لاحلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة ا - ٤

أحاطت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب علماً مع القلق بأن دراسات عديدة منجزة علـى                 - ١٨
الذين أصول مهاجرة و  ، أكدت الوضع السيئ لألطفال من       عليمأساس بيانات إحصائية من بينها بيانات مكتب الت       

 وأوصت بأن تواصل سلطات ليختنشتاين وتعزز اجلهود اليت تبذهلا لتأسيس نظام )٤١(ليست األملانية لغتهم األصلية  
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مهاجرة والذين ليست األملانية لغتهم األصلية تكافؤ الفرص يف إمكانيـة  أصول دراسي يضمن لكافة األطفال من  
  .)٤٢(احلصول على التعليم، مبا يشمل التعليم العايل، وتكافؤ الفرص يف العمل يف هناية األمر

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء - ٥

أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تواصل السلطات العملية احلالية الرامية إىل احلد   - ١٩
 وَتتِخذ التدابري الالزمة لتيسري إمكانية حيازة جنـسيتني لغـري           )٤٣(من فترة اإلقامة املطلوبة كشرط ملنح اجلنسية      

وحثت السلطات على إعادة النظر جبدية يف       . )٤٤(بالتجنسليختنشتاين  ني الراغبني يف احلصول على مواطنة       املواطن
  مبجلـس أوروبـا    وقـدم مفـوض حقـوق اإلنـسان         . )٤٥(نظام تصويت املقيمني احملليني على منح املواطنـة       

  .)٤٦(توصيات مماثلة

ت ليختنشتاين تدابري للتأكد من أن طلب      بأن تتخذ سلطا  جلس أوروبا   مبوأوصى مفوض حقوق اإلنسان       - ٢٠
للحصول على حق مل مشل األسر ال تؤدي إىل         واجب استيفاؤها   الضمانات املالية واملادية كجزء من اإلجراءات ال      
  . )٤٧(التمييز ضد النساء اللوايت يرغنب ممارسة هذا احلق

ألن سلطات ليختنشتاين واصـلت     وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن ارتياحها           - ٢١
، بأن تواصل الوقت نفسهوأوصت، يف . )٤٨(بنشاط جهودها املبذولة لوضع وتنفيذ استراتيجة إلدماج غري املواطنني

شترك يسلطات ليختنشتاين جهودها الرامية إىل وضع سياسة إدماج مبنية على أساس فكرة اإلدماج كعملية ثنائية 
   ،"الدعايـة "وأوصت، حتقيقاً هلذا الغرض، بأن تواصل السلطات تطـوير جانـب            . يةاألغلبية واألقل جمتمعا  فيها  
للتنوع وإىل معرفة ثقافات أو تقاليد خمتلفة       حقيقي  سيما باعتماد تدابري هتدف إىل الدعاية إىل احترام متبادل           وال

  .)٤٩(من آراء مقبولة وحتاملالثقافات والقيم طال ما يوالقضاء على 

توحي بأن القانون املزمـع     دالئل  جنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن قلقها إزاء         وأعربت الل   - ٢٢
وضعه بشأن األجانب سيقر نظام عقوبات تفرض على األجانب الذين ال يتمكنون من إتقان اللغة األملانية بصورة      

 أوصت بأن تركز السلطات كما. )٥١(وأوصت بأن تتوخى السلطات أكرب قدر من احلذر يف هذا الصدد )٥٠(كافية
إتاحـة  تركيزاً قوياً على التدابري الرامية إىل تشجيع غري املواطنني غري الناطقني باللغة األملانية على تعلم األملانية ب                

  حوافز وفرص إضافية كافية لتعلم تلك اللغة، مما يفترض أن تبذل الـسلطات مـا يلـزم مـن جهـود ماليـة                       
  .)٥٢(وغري مالية

جنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات ليختنشتاين على منح حقوق ترشيح النفس  وحثت الل   - ٢٣
املالئمـة  وأوصت بإنـشاء اآلليـات       )٥٣(والتصويت يف االنتخابات احمللية لغري املواطنني املقيمني منذ مدة طويلة         

لسياسية على الصعيدين الـوطين     غري املواطنني ومبشاركتهم بنشاط يف عملية اختاذ القرارات ا        للسماح باستشارة   
  .)٥٤(واحمللي على حد سواء

وأحاطت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب علماً مع القلق بأن الرأي العام فيمـا يتعلـق مبـسائل                    -٢٤
صـل  وأوصت بأن توا  . )٥٥(الالجئني أصبح أقل انفتاحاً خالل السنوات األخرية على الرغم من قلة عدد ملتمسي اللجوء             
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سلطات ليختنشتاين وتعزز اجلهود اليت تبذهلا لضمان منح حق اللجوء لكافة الذين يستوفون الشروط القانونيـة احلاليـة                  
  .)٥٦(وتكافح ما يشاهد من آراء مقولبة وحتامل لدى األغلبية السكانية ضد ملتمسي اللجوء والالجئني

العقوبة الالإنسانية أو املهينة عدم وجود إطار قـانوين        التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       منع  والحظت جلنة     -٢٥
واملهاجرون احملتجـزون خيـضعون، بالتـايل،       . اعتقال املواطنني األجانب احملتجزين مبوجب قانون األجانب      نظم  خاص ي 

 وأنه  أن هذا الوضع غري مرضٍ    وذكرت  .  عليهم للقواعد اليت تسري على السجناء احملتجزين مؤقتاً وعلى السجناء احملكوم         
وقدمت الدولة رداً علـى     . )٥٧(وضع املهاجرين احملتجزين مبوجب قواعد حمددة تتناسب ومركزهم اخلاص        نظم  ستصوب  ُي

  .)٥٨(هذه التوصية

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات - ثالثاً
  .)ال ينطبق(

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً
  .)ال ينطبق(

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً
  .)ال ينطبق(
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