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 حكومة ليختنشتاين على التوصيات املقدمة خالل الدورة الثانيـة لالسـتعراض            رد  -١
  .الدوري الشامل

اضها الدوري الـشامل الـذي      ترحب ليختنشتاين بالتوصيات املقدمة خالل استعر       -٢
، تقـدمي   شاملةويسرها، بعد دراسة ومشاورات     . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٣٠أُجري يف   

  .الردود التالية

  ١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٣

  ٢-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٤

  ٣-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥

  ٤-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦
إجراءات تقدمي الشكوى االنفراديـة مبوجـب       من حيث املبدأ،     تؤيد ليختنشتاين،   -٧

وخالل . اتفاقيات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ألهنا تسهم يف حتسني تنفيذ هذه االتفاقيات           
إجراء تقييم شامل لآلثار العملية والقانونية املترتبة ب ليختنشتاين  ستقومالسنوات األربع املقبلة،    

مللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      على التصديق على الربوتوكول االختياري ا     
اً على نتيجـة    أن قبول هذه التوصية لن يؤثر سلب      وتؤكد ليختنشتاين   . واالجتماعية والثقافية 

  . هذا التقييم

  ٥-٩٤التوصية     
  .وتعترب منفَّذة بالفعل ،مقبولة  -٨
وتوكـول  ، ولذلك فإن الرب   ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٣٠أودع صك التصديق يف       -٩

  .٢٠١٣فرباير /شباط ٨االختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة لليختنشتاين يف 

  ٦-٩٤التوصية     
  .٥-٩٤، انظر التوصية مقبولة  -١٠
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  ٧-٩٤التوصية     
  .٥-٩٤، انظر التوصية مقبولة  -١١

  ٨-٩٤التوصية     
  .٥-٩٤، انظر التوصية مقبولة  -١٢

  ٩-٩٤التوصية     
  .٥-٩٤انظر التوصية . مقبولة  -١٣

  ١٠-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١٤

  ١١-٩٤التوصية     
  .مرفوضة  -١٥
ترد يف االستعراض الدوري الشامل     اليت  ماثلة  املتوصية  ال إىل الرد على     اإلشارةيرجى    -١٦

  .)A/HRC/10/77/Add.1(األول لليختنشتاين 

  ١٢-٩٤التوصية     
  .١١-٩٤، انظر التوصية مرفوضة  -١٧

  ١٣-٩٤التوصية     
  .١١-٩٤ انظر التوصية ،مرفوضة  -١٨

  ١٤-٩٤التوصية     
  .مرفوضة  -١٩
ـ   ١٦-٩٤ إىل   ١٤-٩٤التوصيات مـن    تنشتاين  ليخ ترفض  -٢٠ سبب مـضمون    ال ب

بل ألن التصديق على اتفاقيات منظمـة العمـل         . اتفاقيات منظمة العمل الدولية املشار إليها     
يختنشتاين ال تفكر، يف    ، وأن حكومة ل    يف املنظمة   يتطلب أن تكون ليختنشتاين عضواً     الدولية

وبالنظر إىل احلجم الصغري جداً واملـوارد البـشرية     . الوقت الراهن، يف أن تصبح عضواً فيها      
ولكن ومبـا  . احملدودة لليختنشتاين، فإهنا غري قادرة على االنضمام إىل مجيع املنظمات الدولية       

د أدجمت بالفعل يف قانوهنـا      يف املنطقة االقتصادية األوروبية، فإهنا ق     العضوية  أهنا عضو كامل    
الوطين تشريعات االحتاد األورويب ذات الصلة، وال سيما معايري العمل رفيعة املستوى لالحتاد             

ويضاف إىل ذلك االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت صـدقت عليهـا              . األورويب
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احلقوق االقتصادية  ليختنشتاين مما جيعلها متتثل لشبكة مكثفة من االلتزامات الدولية يف جمال            
  .  واالجتماعية والثقافية

  ١٥-٩٤التوصية     
  .١٤-٩٤، انظر التوصية مرفوضة  -٢١

  ١٦-٩٤التوصية     
  .١٤-٩٤انظر التوصية . مرفوضة  -٢٢

  ١٧-٩٤التوصية     
  . وتعترب إهنا ُنفذت بالفعلمقبولة  -٢٣
نفـاذ بالنـسبة    دخل اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحـصاناهتا حيـز ال            -٢٤

. ومتلك ليختنشتاين نظاماً قانونياً أحاديـاً    . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول  ٢١لليختنشتاين يف   
ويصبح االتفاق الدويل الذي يتم التصديق عليه جزءاً من القانون احمللي عندما يدخل حيـز               
 النفاذ دون أن تكون هناك حاجة إلصدار قانون خاص بشأنه، وميكن تطبيقـه مباشـرة إذا               

  ).التنفيذ الذايت(كانت أحكامه حمددة مبا يكفي لكي تكون األساس يف اختاذ القرارات 

  ١٨-٩٤التوصية     
  .مقبولة جزئياً  -٢٥
 منتظمة، يف التصديق على اتفاقيات دولية جديدة       يف فترات متباعدة  تنظر ليختنشتاين     -٢٦

ال تعتزم النظر جمدداً    ومع ذلك،   . حلقوق اإلنسان وكذلك يف تلك اليت مل تصدق عليها بعد         
انظـر  (بالفعـل   منـها   موقفهـا   احلكومة  يف السنوات األربع املقبلة يف تلك اليت حددت         

القوانني الداخليـة مـع مـواد       مبواءمة  وفيما يتعلق   ). ١٤-٩٤ والتوصية   ١١-٩٤ التوصية
يع مجيقضي بأن ُتدخل بالفعل     االتفاقيات املصدق عليها، فإن ليختنشتاين تنتهج النهج الذي         

   .الت التشريعية الالزمة، قبل التصديق، ما أمكن ذلكالتعدي

  ١٩-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٢٧
 وتـويل . جرائم اإلبادة اجلماعية كجرائم جنائية يف القانون اجلنائي       بالفعل  أدرجت    -٢٨

جرائم للنّص، عند توسيع نطاق القانون اجلنائي املزمع على حكومة ليختنشتاين األولوية العليا 
  . جرائمالعدوان باعتبارها ، واإلنسانيةحلرب، واجلرائم ضد ا
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  ٢٠-٩٤التوصية     
  .١٩-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٢٩

  ٢١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٣٠
 ليختنشتاين قررت، من حيث املبدأ أن       ، فإن حكومة  القطريتقرير  الكما يتبني من      -٣١

وقُدم اقتراح  . عمالً مببادئ باريس  ، مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان،      ٢٠١٢ يف عام    تنشئ،
هـذه املؤسـسة    بتـصميم   ،  ٢٠١٢إىل اجلمهور، يف خريف عام      ) تقرير املشاورة (مبدئي  
ويف ضوء ردود خمتلف املكاتب الوطنية اليت انتقدت اقتـراح احلكومـة، قـررت              . اجلديدة

 تقدمفقط،  ك  بعد ذل و. احلكومة مراجعة النقاط اليت مت توجيه انتقادات إليها، مراجعة شاملة         
وتكرر . إلنسانإنشاء وتصميم مؤسسة مستقلة حلقوق ا     إىل الربملان اقتراحاً معدَّالً ب    احلكومة  

، نيتـها   ٣٠-٩٤  إىل ٢٣-٩٤من خالل قبول التوصيات من      حكومة ليختنشتاين، جمدداً،    
من ناحية أخـرى، تـشدد      . احلقيقية النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان        

على نتيجة  سلباً، بأي شكل من األشكال،      أن قبول هذه التوصيات لن يؤثر       على  شتاين  ليختن
  . عملية اختاذ القرارات السياسية

  ٢٢-٩٤التوصية     
   .مقبولة  -٣٢

  ٢٣-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٣

  ٢٤-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٤

  ٢٥-٩٤التوصية     
  .ولةمقب  -٣٥

  ٢٦-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٦

  ٢٧-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٧
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  ٢٨-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٨

  ٢٩-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٣٩

  ٣٠-٩٤التوصية     
  .٢١-٩٤ انظر التوصية .مقبولة  -٤٠

  ٣١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٤١
 اإلجراءات اخلاصة جمللـس      القائمني على  وجهت ليختنشتاين دعوة دائمة إىل مجيع       -٤٢

باختاذ وبالطبع تتعهد ليختنشتاين    . حقوق اإلنسان وإهنا سُتبقي على هذه الدعوة يف املستقبل        
  .  اإلجراءات اخلاصة هذه الدعوةالقائمني على يف حال قبول أحد  الالزمةاخلطوات مجيع 

  ٣٢-٩٤التوصية     
   .مقبولة  -٤٣

  ٣٣-٩٤التوصية     
  .مرفوضة  -٤٤
على الرغم من أن دستور ليختنشتاين ال يكفل صراحة مساواة مجيع األشخاص أمام               -٤٥

القانون، فإن احملكمة الدستورية اعترفت، يف سلسلة من األحكام، باملساواة أمـام القـانون              
 لذلك، عدم وجود حاجة إىل اختاذ أي إجراءات يف          وترى ليختنشتاين، وفقاً  . لألجانب أيضاً 

وفضالً عن ذلك، فإن ليختنشتاين تبذل جهوداً كبرية يف جمال إدماج األجانب            . هذا الصدد 
  .بغية القضاء على أي متييز

  ٣٤-٩٤التوصية     
  . بالفعلاً ويعترب اجلزء املقبول منفَّذ،مقبولة جزئياً  -٤٦
يف تشريع شامل ُتحّدد  ستناد إىل اخلصائص الشخصية وإن مل       ن احلماية من التمييز باال    إ  -٤٧

. باالستناد إىل أحكام حمددة يف تشريعات متخصصة      توفّر  ملكافحة التمييز، فإن مثل هذه احلماية       
     "الشخـصية "ومـصطلح  . فمثالً، ينص قانون العمل صراحة على محاية شخصية املوظـف        

 وينص. ل اجلنسي إخل  س والعرق واجلنسية واملي   وع اجلن تشمل ن ينبغي تفسريه بصورة واسعة،     
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قانون املساواة بني املرأة والرجل وقانون مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة، على أحكام تتعلق             
 ملبادئ املـساواة    يلمقبولة فيما يتعلق بالتنفيذ الفع    وهلذا السبب، فإن التوصية     . بعدم التمييز 

  . وعدم التمييز للجميع
تنشتاين ترفض التوصية املتعلقة بإصدار تشريع شـامل ملكافحـة       ومع ذلك فإن ليخ     -٤٨
للنظام االقتصادي احلر يف    بالنسبة  ة هلا أمهية جوهرية     فحرية التعاقد بني أطراف خاص    . يزالتمي

وإصدار تشريع شامل ملكافحة التمييز سيشكل، يف رأي ليختنشتاين، تدخالً غري   . ليختنشتاين
التشريعات القائمة تنص بالفعل على محاية كافية مـن     وأن   ناهيكمتناسب يف حرية التعاقد،     

  .التمييز

  ٣٥-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٤٩

  ٣٦-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٠

  ٣٧-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥١

  ٣٨-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٢

  ٣٩-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٣

  ٤٠-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٤

  ٤١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٥

  ٤٢-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٦
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  ٤٣-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٧

  ٤٤-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٨

  ٤٥-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٥٩

  ٤٦-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦٠

  ٤٧-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦١

  ٤٨-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦٢

  ٤٩-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦٣

  ٥٠-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٦٤

  ٥١-٩٤التوصية     
  .وُتعترب أهنا منفذة بالفعل. مقبولة  -٦٥
  .وتعاقب عليه  من القانون اجلنائي صراحة التمييز العنصري٢٨٣حتظر املادة   -٦٦

  ٥٢-٩٤التوصية     
  .٥١-٩٤انظر التوصية . ، وتعترب أهنا ُنفذت بالفعلمقبولة  -٦٧

  ٥٣-٩٤التوصية     
  .٥٤-٩٤انظر التوصية . وُيعترب أهنا ُنفذت بالفعل، مقبولة  -٦٨
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  ٥٤-٩٤التوصية     
  . بالفعلاً ويعترب اجلزء املقبول ُمنفَّذمقبولة جزئياً،  -٦٩
 من القانون اجلنائي بالفعل تـشريعاً حمـدداً         ٢٨٣اجلنائي، تشكّل املادة    التشريع  يف    -٧٠

وهناك أيضاً تشريع متخصص آخر يتضمن أحكاماً للحمايـة         . يعاقب على التمييز العنصري   
فمثالً يتضمن قانون العمل أحكاماً ملموسة حتظر صـراحةً         . من ممارسات التمييز العنصري   

وبالتـايل  .  ويتضمن ذلك ممارسات التمييز العنـصري      .الشخصمميزات  التمييز القائم على    
التوصيات املتعلـق بإصـدار     من  زء  واجلبالفعل،  قائمة  احلماية الشاملة من التمييز العنصري      ف

  .أحكام تشريعية حمددة، هو منفَّذ بالفعل، وبالتايل فإنه مقبول
وياً يف القـانون    تدخالً ق من شأنه أن ميثل     سّن تشريع شامل ملناهضة التمييز      بيد أن     -٧١

 االقتصادي احلر    من منظور النظام   وهذا يكون غري متناسب   اخلاص وبالتايل يف حرية التعاقد،      
  .هذا اجلزء من التوصيةليختنشتاين ترفض هلذا السبب . يف ليختنشتاين

  ٥٥-٩٤التوصية     
  .مرفوضة  -٧٢
 مـن احليـاة   كبريجانب ميكن بالفعل مكافحة التمييز العنصري وكره األجانب يف     -٧٣

املعاقبـة علـى    واملتعلق ب  يف القانون اجلنائي وأحكام قانون العمل         الوارد العامة بفضل النص  
 يف اًشمل مجيع اجملاالت يعين تدخالً قويومتديد نطاق تطبيق هذه األحكام لي  . التمييز العنصري 

  .٥٤-٩٤انظر أيضاً التوصية . القانون اخلاص وحرية التعاقد وسيكون غري متناسب

  ٥٦-٩٤التوصية     
  . بالفعلاً ويعترب اجلزء املقبول منفّذمقبولة جزئياً  -٧٤
لتوصية املتعلقني بـالتمييز العنـصري      من ا تعترب ليختنشتاين أن العنصرين األخريين        -٧٥

ويف . لألجانب من بلدان ثالثة ومسؤويل الدولة رفيعي املستوى والسياسيني، منفذين بالفعل          
يختنشتاين بالفعل جهوداً كبرية ملنع التمييز ضد األجانب من بلـدان           جمال االندماج، تبذل ل   

وفيما يتعلق مبكافحة العنصرية، ينبغي مالحظة أن احلكومة ورئيس الربملان وفـرادى             . ثالثة
لعنـصرية وكـره    عن مناهـضتهم ل    صراحةً   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلوليف  عربوا  أعضاء الربملان   

  .ليختنشتاين توافق على هذين العنصرين من التوصيةولذلك فإن . األجانب والتطرف اليميين
 من القـانون اجلنـائي      ٢٨٣وفيما يتعلق باجلزء األول من هذه التوصية، فإن املادة            -٧٦

ومع ذلك، فإن وجود مثل هـذه       . تعاقب على االنضمام إىل منظمات تبث التمييز العنصري       
كات أحكاماً متعددة حلـل     ويتضمن قانون األشخاص والشر   . املنظمات غري حمظور صراحةً   

مبوجب القـانون    وبذلك، ميكن . اهليئات االعتبارية اليت تسيء بسمعة ليختنشتاين يف اخلارج       
ومع ذلك، تشري ليختنشتاين إىل أن العديد من        . القائم حل مثل هذه املنظمات عند االقتضاء      
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ـ (املنظمات غري منظمة كهيئات اعتبارية على النحو الذي يعرفـه القـانون              ال ذلـك   مث
وينبغي اإلشارة أيضاً إىل    . وبالتايل فإن فرض حظر صريح لن يكون فعاالً عملياً        ). كرابطات

وليختنـشتاين  . يف ليختنشتاين، اليت تتمتع مبركز عايل للغاية      وتكوين اجلمعيات   حرية التعبري   
وإن كانت ترفض هذا اجلزء من التوصية، فإهنا ستنظر، رغم ذلك، يف ما إذا كانت هنـاك                 

  .بصددهاجة إىل اختاذ إجراء ح

  ٥٧-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٧٧
فمثالً، شنت  . نفذت ليختنشتاين بالفعل بنجاح عدداً كبرياً من التدابري يف هذا اجملال            -٧٨

 اجلناح اليميين املتطرفارسه ، محلة ضد العنف الذي مي    ٢٠١٠ عام   جلنة احلماية من العنف،يف   
الـذي  اإلدماج  وأيضاً، وكجزء من مفهوم     ".  املتطرف يناليمياجلناح  مواجهة عنف   "عنواهنا  

اُتخذت تدابري ملموسة لتعزيز التفاعل فيما       "القوة من خالل التنوع   "وضعته احلكومة املعنون    
 .٢٠١٢ و ٢٠١١نـدماج يف عـامي      حول اال ويف هذا الصدد، نظم مؤمتران      . بني الثقافات 

كمشكلة ال يظهران حالياً    ري والتعصب   وكذلك وبفضل التدابري املتخذة، فإن التمييز العنص      
 ،عة وتوسيع نطاق التدابري القائمة    ومع ذلك تنوي ليختنشتاين مراج    . واضحة يف ليختنشتاين  

اختاذ تـدابري يف    يف الظرف الراهن    وال تعترب ليختنشتاين أن من الضروري       . االقتضاءحبسب  
  .هذا الصدد

  ٥٨-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٧٩

  ٥٩-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٠

  ٦٠-٩٤التوصية     
  .٥١-٩٤انظر التوصية . ، وتعترب منفذة بالفعلمقبولة  -٨١

  ٦١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٢

  ٦٢-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٣
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  ٦٣-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٤

  ٦٤-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٥
ـ             -٨٦ وارد يف االتفاقيـة    ال توجد حالياً أية أقلية وطنية يف ليختنشتاين وفقاً للتعريف ال

اإلطارية األوروبية حلماية األقليات الوطنية، ولذلك فإن ليختنشتاين ال تـرى أن هنـاك يف               
ومع ذلك، فإن ليختنـشتاين تـدرك أن        . الوقت احلايل حاجة الختاذ إجراء يف هذا الصدد       

 موضوع األقليات قد ُيثار على مرور الزمن بسبب األعداد الكبرية من املهـاجرين وجتـنس              
  .تنظر يف التدابري الواجب اختاذها، عند االقتضاءاملهاجرين، وأهنا ستراقب تطور ذلك وس

  ٦٥-٩٤التوصية     
  .٣٣-٩٤ انظر التوصية .مرفوضة  -٨٧

  ٦٦-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٨

  ٦٧-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٨٩

  ٦٨-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩٠

  ٦٩-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩١

  ٧٠-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩٢
 أن  ٢٠١١يونيـه   /حزيرانالتصويت على قانون الشراكة الداخلية للمثليني يف        بّين    -٩٣
 يف  ٦٨,٨فقد صوتت نـسبة     .  وشواغلهم املثلينيبية العظمى للمصوتني تدرك مشاكل      األغل

أن دفع مستوى الـوعي     ومع ذلك، فإن حكومة ليختنشتاين تدرك       . املائة مؤيدة هلذا القانون   
  .ملوضوع عملية طويلة األجلذا اهب



A/HRC/23/14/Add.1 

GE.13-14235 12 

  ٧١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩٤

  ٧٢-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩٥

  ٧٣-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -٩٦
.  آلية للتنسيق ملكافحة االجتـار باألشـخاص       ٢٠٠٦ليختنشتاين منذ عام    أوجدت    -٩٧

لطات املالحقـة   س(وجيمع اجتماع الدائرة املستديرة املتعلق باالجتار بالبشر السلطات املعنية          
يف جمـال   األمثـل   ويرمي إىل ضمان تعاوهنا     ) وسلطات اهلجرة، ومكاتب مساعدة الضحايا    

مبدأً توجيهياً ملكافحـة االجتـار      ،  ٢٠٠٧قد اعتمدت احلكومة،يف عام     و. حقوق اإلنسان 
ويكفل أيضاً .  وتعاون السلطات املعنية يف حاالت االجتارتاإلجراءايصف وهو . باألشخاص
الـيت   يوماً للنظر يف اخلطوات األخرى       ٣٠ا االجتار فترة للمعافاة والتفكري قدرها       منح ضحاي 

ويتلقى الضحايا  . يرغبون يف اختاذها ويف أي شكل من أشكال التعاون مع سلطات املالحقة           
وُيكفـل للـضحايا    . ألجل حمدد باإلقامة  خالل فترة التحقيق واإلجراءات اجلنائية، ترخيصاً       

ويتم التعاون مـع    . لدعم والرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل أيضاً      السكن واحلماية وا  
وستنظر ليختنشتاين  . بلد األصلي وإعادة االندماج فيه    الات املهنية من أجل العودة إىل       املنظم

  .يف تدابري أخرى لتحديد هوية ضحايا االجتار وضمان محايتهم ومنع االجتار

  ٧٤-٩٤التوصية     
  .٧٣-٩٤ التوصية انظر. مقبولة  -٩٨

  ٧٥-٩٤التوصية     
  .٧٣-٩٤انظر التوصية . مقبولة  -٩٩

  ٧٦-٩٤التوصية     
  .٧٣-٩٤انظر التوصية . مقبولة  -١٠٠

  ٧٧-٩٤التوصية     
  .٧٣-٩٤انظر التوصية . مقبولة  -١٠١
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  ٧٨-٩٤التوصية     
  .٧٣-٩٤انظر التوصية . وتعترب أهنا منفذة بالفعلمقبولة   -١٠٢

  ٧٩-٩٤التوصية     
  .مرفوضة  -١٠٣
وبسبب عـضوية   . يرتبط مبدأ إعادة مل مشل األسرة يف ليختنشتاين بشروط متعددة           -١٠٤

ليختنشتاين يف االحتاد األورويب، فإن هذه الشروط أقل تقييداً بالنسبة لرعايا الدول األعضاء             
 مـع   لمواطنني السويسريني باملقارنـة   رابطة األوروبية للتجارة احلرة ول    ال/يف االحتاد األورويب  

ألجانب من بلدان ثالثة هي، وفقـاً لـرأي         شروط مل مشل أسر ا    و. مواطنني من بلدان ثالثة   
ولذلك فإن ليختنـشتاين ال تـرى       . ليختنشتاين، متناسبة ومالئمة ومتتثل لاللتزامات الدولية     

  .وجود حاجة ملحة الختاذ إجراء يف هذا اجملال

  ٨٠-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١٠٥
 اإلجهـاض، خـالل الـدورة        اختاذ قرار هنائي بشأن عدم جتـرمي       تعتزم احلكومة   -١٠٦

ومع ذلك، تؤكد ليختنشتاين علـى أن املوافقـة علـى هـذه             . ٢٠١٧-٢٠١٣ التشريعية
التوصيات لن تؤثر تأثرياً سلبياً بأي شكل من األشكال على نتيجة عملية اختـاذ القـرارات                

  .السياسية

  ٨١-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١٠٧
. إىل اتفاقية دبلن  بفضل انضمامها   تنشتاين مندجمة يف نظام اللجوء األورويب،       إن ليخ   -١٠٨

ولذلك يتم بصورة مستمرة، وفقاً لـذلك،       . وأدخلت ليختنشتاين تغيريات على هذا النظام     
  .تعديل هذا النظام بالتعاون مع دول أخرى أعضاء يف اتفاقية دبلن وفقاً للتطورات الدولية

  ٨٢-٩٤التوصية     
  .رفوضةم  -١٠٩
لالحتجاز اإلداري مللتمسي   القصوى  دة  املينص قانون اللجوء وقانون األجانب على         -١١٠
 ١٥أما بالنسبة للقصَّر الذين تتراوح أعمارهم بني        . وهي بالنسبة للبالغني، ستة أشهر    . اللجوء

االحتجـاز  رهـن   األشخاص األصغر سـناًً     ُيحتفظ ب وقد ال   .  عاماً، فهي ثالثة أشهر    ١٨و
لالحتجاز اإلداري متتثل للمعايري الدولية وهي      القصوى  دة  املوترى ليختنشتاين أن    . ياإلدار

ومع ذلك، فإن ليختنشتاين تدرك احلالة الضعيفة لألطفال        . ليست طويلة بصورة غري متناسبة    
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وتشري إىل أهنا تتجنب عملياً إيداع القصَّر يف        ). يف ضوء اتفاقية حقوق الطفل    (بشكل خاص   
وحىت اآلن، مل حيدث أن مت احتجاز شخص دون         . داري كلما كان ذلك ممكناً    االحتجاز اإل 

ولذلك، فإن ليختنشتاين ال ترى وجود حاجة ملحـة الختـاذ           . إدارياًاً  زحج عاماً   ١٨سن  
  .إجراء يف هذا الصدد

  ٨٣-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١١١

  ٨٤-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١١٢

  ٨٥-٩٤التوصية     
  .مقبولة  -١١٣

       


