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أوال -مقدمة
 -1يعترب ربربرب تعزيرب ربربز حقرب ربربوق اإلنسرب ربربان ومحايتهرب ربربا مرب ربربن أولرب ربربوايت سياسرب ربربة ليختنشرب ربربتاين الداخ يرب ربربة
واخلارجية .وتؤيد ليختنشتاين كل التأييد آلية الستعراض الدوري الشامل ،وهي تع رب أييربة كةرب ة
ع ى ت ك اآللية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل.
 -2وقد أجري التقييم الثاين ل يختنشتاين ،يف سياق عم ية الستعراض الربدوري الشربامل ،يف
ك رب ربربانون الثاين/ين رب ربرباير  .2013وكج رب ربربزء م رب ربربن هرب رب ربربذا التقي رب ربربيم ،ق رب ربربُدم م رب ربربا جمموع رب رب رب  85توصرب رب ربربية إىل
ليختنشربربتاين .وقة ربربت ليختنشربربتاين  70منهربربا ،يف حربربني أتربربا قة ربربت بصربربورة جز يربربة أربربربع توص ربربيات
أخرى .وقد رفضت  11توصية مع تع يل ذلك الرفض.
 -3ويركربربز هربربذا التقريربربر ع ربربى التربربداب املتخربربذة منربربذ عربربام  2013لتنفيربربذ التوصربربيات ،وهربربو يةربربني
أن تق ربربدم ا كة رب رب ا ق ربربد أح ربربرز يف جم ربربالت عدي ربربدة .كم ربربا ين ربرباقر التقري ربربر التط ربربورات األساس ربربية ال رب رب
استجدت يف جمالت مل يغطها الستعراض الدوري الشامل األخ .
 -4واحلكومربربة الرب ُعينربربت حربربديث ا يف آذار/مربربار  ،2017والرب تشربربك ت مربربن ا ربربتال يضربربم
حربربزا املربواطنني التقربربدميني والوربرباد الربربوط  ،سربربتعمل بوجرب خربرباص ع ربربى تعزيربربز تكربربافؤ الفربربرص بربربني
الرجل واملرأة ،والتضامن مع احملرومني ،والتعاون بني األجيال ،وذلك وفقا لتفاق ال تال .

اثنيا -املنهجية
 -5أعد هذا التقرير مكتب الشؤون اخلارجية مبشاركة من مجيربع املكاتربب اإلداريربة املعنيربة .وقةربل
اعتم ربرباد احلكومرب ربربة ل تقريرب ربربر ،أُرسرب ربربل إىل ال جرب ربربان واملؤسسرب ربربات املعينرب ربربة ذات الص رب رب ة قرب ربربوق اإلنسرب ربربان،
واملؤسسربربة الوطنيربربة املسربربتق ة حلقربربوق اإلنسربربان ،ومنظمربربات اجملتمربربع املربربدين املهتمربربة .وكجربربزء مربربن مناسربربةة
يتم تنظيمها ،ميكن ل جهات الفاع ربة املهتمربة أن تع رب ع ربى التقريربر يف ح قربات عمربل و/أو أن تقربدم
تع يقات مكتوبة .وميكن الطالع ع ى موجز ل تع يقات ال مت استالمها يف الفصل اخلامس.
 -6ومنذ عام  ،2010تنشر احلكومة كربل سربنة تقريربرا مسربتكمالا عربن حالربة حقربوق اإلنسربان
يف ليختنشتاين .ويتضمن التقرير بياانت عن حنو  100موضوع ذي صرب ة قربوق اإلنسربان .وهربو
أداة هامربربة لالبربربالذ الربربذي تقربربوم برب ليختنشربربتاين يف إطربربار السربربتعراض الربربدوري الشربربامل والتفاقربربات
الدولي ربربة حلق ربربوق اإلنس ربربان ،ولتصرب ربربميم السياس ربربة يف ال ربربداخل ،فض رب ربالا عرب ربربن إب ربربالذ املنظم ربربات رب رب
احلكومية واجلمهور العام .والتقرير متاح يف صفحة املنشورات يف املوقع .www.aaa.llv.li

اثلثا -اإلطار القانوين واملؤسسي
ألف -اإلطار القانوين
 -7تتضمن املواد  27مكربررا إىل  44مربن دسربتور ليختنشربتاين العديربد مربن احلقربوق واحلربرايت
األساسية .وقد استخ صت احملكمة الدستورية ،يف سوابقها القضا ية ،حقوقرب ا أساسربية أخربرى مربن
احلقوق املنصوص ع يها يف الدستور أو اعرتفت هبا كحقوق أساسية مستق ة مكتوبة.
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 -8وتتسربربم العم يربربة التش ربريعية يف ليختنشربربتاين ابلشربربفافية ،فهربربي تشربربرتئ مشربرباركة الربربدوا ر املتربربأثرة
أو املهتم ربربة .وتعم ربربم مش ربرباريع القرب ربوانني ل تش ربرباور الع ربربام حوهل ربربا .وخ ربربالل إجرب ربراء التش ربرباور ،ميك ربربن لك ربربل
شربربخأ أو جمموعربربة أو منظمربربة يف ليختنشربربتاين اربربن يهمرب القربربانون املقربربرتح أن يقربربدم تع يقاترب  .ويربربنق
مشروع القانون يف أعقاا ذلك ،وتؤخذ التع يقات الواردة يف العتةار أبكرب قدر اكربن ومسربتطاع،
كمربربا تربربدر يف التقريربربر الربربذي يصربربف مشربربروع القربربانون .وينظربربر الربملربربان بعربربد ذلربربك يف القربرتاح املعربربدل،
وجيوز ل أن يعتمد القرتاح دون تغي أو أن يدخل ع ي املزيد من التعديالت أو أن يرفض .
 -9كما يتمتع مواطنو ليختنشربتاين قربوق بعيربدة املربدى يف جمربال الدميقراطيربة املةاشربرة .وحيرب
هلرب ربربم أن يقرب ربربدموا املةرب ربربادرات التش رب ربريعية والدسرب ربربتورية إمرب ربربا لكرب ربربي يعتمرب ربربدها الربملرب ربربان أو لعرضرب ربربها ع رب ربربى
التصربربويت الشربربعا إذا رفضربربها الربملربربان .وحيرب ملربواط ليختنشربربتاين أيضربا أن يربربدعوا إلجربراء اسربربتفتاء
ع ربربى قربرارات الربملربربان ،وابلتربربال أن يتط ةربوا تصربربويتا شربربعةيا ع ربربى التعربربديالت الدسربربتورية والتشربريعات
واملعاهدات الدولية.
 -10ويس ربربتتةع ذل ربربك أن رب خ ربربالل العم ي ربربة التش ربريعية ،يُ ربربتمس التوص ربربل إىل ح ربربول م ربربع ت ربربف
جمموعربربات أصربربحاا املصرب حة ،وتسربربهم اجملموعربربات املخت فربربة يف اجلوانربربب املتع قربربة قربربوق اإلنسربربان
ع ى أسا مستمر.

ابء -املؤسسا ا ا ااة الوطنيا ا ا ااة حقا ا ا ااوق اإلنسا ا ا ااان و ا ا ا ا
(التو يات )30-21

يا ا ا ا اال تكا ا ا ااافؤ الفا ا ا اار

 -11شربربهد نظربربام محايربربة حقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين عربربدة تغي رب ات يف األشربربهر األخ رب ة.
ويتمثربل أهربربم وأبربرز هربربذه التغيرب ات يف إنشربرباء مؤسسربة وطنيربربة مسربتق ة حلقربربوق اإلنسربان وفقرب ا ملةربرباد
ربف اهليئربربات الدوليربربة املعنيربربة قربربوق
ابريربربس ،وبربربذلك نُفربربذت توصربربيات قربربدمتها منربربذ أمربربد طويربربل ت رب ُ
اإلنسان وتوصيات وردت يف الستعراض الدوري الشامل لعام .2013
 -12ويف تش ربرين الثربرباين/نوفمرب  ،2016اعتمربربد برملربربان ليختنشربربتاين القربربانون املتع رب بتشربربكيل
رابطربربة حقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين (اجلريربربدة الرتيربربة ل يختنشربربتاين لعربربام  ،2016رقربربم ،)504
والربربذي يشربربكل األسربربا القربربانوين ل مؤسسربربة الوطنيربربة حلقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين ،وقربربد دخربربل
حيربربز النفربرباذ يف  1كربربانون الثاين/ينربرباير  .2017ويف الوقربربت نفس رب  ،أقربربر الربملربربان مسربرباية ماليربربة يف
املؤسسربربة ع ربربى مربربدى السربربنوات الربربثالمب املقة ربربة ،مبة رب  350 000فرنربربك سويسربربري (360 000
دولر أمريكي) يف السنة .ولضمان قدرة املؤسسة اجلديدة ع ى العمل بشكل مستقل ،اخترب هلربا
الشربربكل القربربانوين جلمعيربربة ذات منفعربربة مشربربرتكة مبوجربربب قربربانون األشربربخاص والشربربركات .وقربربد أُط رب
ع ى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ليختنشتاين اسربم ررابطربة حقربوق اإلنسربان يف ليختنشربتاينر
( .)Verein für Menschenrechteومبوجب القانون ،تعمل الرابطة كمكتب أمربني ل مظربامل ،ولربديها
وليربربة واسربربعة حلمايربربة وتعزيربربز حقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين .وتشربربمل مسربربؤولياهتا إسربربداء املشربربورة
ل س رب طات العامربربة واألط ربرا اخلاصربربة بش ربربأن قضربربااي حق ربربوق اإلنسربربان ،ودع ربربم ضربربحااي انتهاك ربربات
حقوق اإلنسان ،وإطالع اجلمهور ع ى حالربة حقربوق اإلنسربان يف ليختنشربتاين ،وإجربراء التحقيقربات
والتوصية ابلتداب  ،وإعداد تع يقات ع ى مشاريع القوانني واملراسيم وع ربى التصربدي ع ربى التفاقربات
الدوليربربة ،وتشربربجيع احل ربوار مربربع اهليئربربات الوطنيربربة والدوليربربة .وقربربد أُدمربربك مكتربربب أمربربني املظربربامل املع رب
ابألطفال والشةاا ،الذي أنشئ يف عام  ،2009يف رابطة حقربوق اإلنسربان ،ولكنرب بقربي حيربتف
ابت احلال وت مظ ة الرابطة.
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 -13ويعم ربربل اجملتم ربربع امل ربربدين حاليرب ربا ع ربربى تط ربربوير املؤسس ربربة الوطني ربربة حلق ربربوق اإلنس ربربان بش ربربكل
مسربربتقل ،دون مشربرباركة احلكومربربة .وقربربد اعتمربربد اجملتمربربع املربربدين النظربربام األساسربربي ل رابطربربة يف كربربانون
األول/ديس ربربمرب  2016وانتخ ربربب جم سرب رب ا هل ربربا ل ف ربربرتة  ،2020-2017وه ربربو جم ربربس يض ربربم س ربربةعة
أشربربخاص تصربربني ومعربربروفني ،مربربن ليختنشربربتاين ومربربن اخلربربار  .ول رابطربربة أمانربربة تعمربربل منربربذ حزي ربران/
يونيرب رب  2017بثالث ربربة م ربربوافني (م ربربا يع ربربادل  1.5ب ربربدوام كام ربربل) .واحلكوم ربربة مقتنع ربربة أبن املؤسس ربربة
اجلديربربدة سربربتولد قيمربربة مضربربافة ،وابلتربربال سربربتدفع قربربدم ا بتعزيربربز مسربربتوى حقربربوق اإلنسربربان واحل ربرايت
األساسية يف ليختنشتاين ،وهو أصالا مستوى عال جدا.

 -14وكربان إنشرباء املؤسسربربة الوطنيربة حلقربربوق اإلنسربان جربزءا مربربن عم يربة إصربربالح هتربد إىل ميربربع
الختصاصات واملربوارد يف جمربال اإلدمربا وتكربافؤ الفربرص ،اربا كربان موزعرب ا بربني هيئربات عديربدة ،وإىل
توحي ربربد مه ربربام املش ربربورة وال ربربدعم املس ربربتق ة (وا ربربا ف أمن ربرباء املظ ربربامل) ض ربربمن املؤسس ربربة اجلدي ربربدة حلق ربربوق
اإلنسان .ونُق ت املسؤوليات الرتية ملكتربب تكربافؤ الفربرص وملشرباريع اإلدمربا التابعربة ملكتربب اهلجربرة
واجلرب ربوازات إىل مكت ربربب اخل ربربدمات الجتماعي ربربة .ومن ربربذ ك ربربانون الثاين/ين ربرباير  ،2017يعم ربربل مكت ربربب
اخلربربدمات الجتماعيربربة كهيئربربة ل خربرباء يف احلكومربربة يعربربص ابملسربربا ل املتصرب ة ابإلدمربربا وتكربربافؤ الفربربرص.
ونُق ربت املسربؤوليات املسربربتق ة ملكتربب تكربافؤ الفربربرص إىل املؤسسربة اجلديربدة حلقربربوق اإلنسربان ،وكربربذلك
مسربربؤوليات جلنربربة املسربرباواة بربربني اجلنسربربني ،وجلن ربة قضربربااي اإلدمربربا  ،وجلنربربة تكربربافؤ الفربربرص .كمربربا ُوضربربع
مكتربب أمربني املظربامل املعرب ابألطفربال والشربربةاا اآلن وربت مظ ربة املؤسسربة اجلديربدة حلقربوق اإلنسربربان.
ويسربرباعد توحيربربد و ميربربع املسربربؤوليات ع ربربى السربربتفادة مربربن أوجرب التربربلزر وع ربربى تيسرب تةربربادل اخلربربات.
وميكن أيضا استخدام املوارد الةشرية واملالية املوجودة فعالا ع ى حنو أكثر فعالية وكفاءة.

 -15وقربربد ُح رب ّل مكتربربب تكربربافؤ الفربربرص ،وجلنربربة تكربربافؤ الفربربرص ،وجلنربربة املسربرباواة بربربني اجلنسربربني،
وجلن رب ربربة قض رب ربربااي اإلدم رب ربربا  ،يف الش رب ربربكل الس رب ربرباب هل رب ربربذه الكي رب ربرباانت ،اعتة رب ربربارا م رب ربربن  1ك رب ربربانون الث رب ربرباين/
يناير  ،2017بعد أن نُق ت مسؤولياهتا إىل مكتب الشؤون الجتماعية ورابطة حقوق اإلنسان.
 -16ول يؤثر اإلصالح ع ى مكتب مساعدة الضحااي الذي أنشربئ يف عربام  2008أو ع ربى
جلنة اإلصالحيات ال تعمل منذ عام  2008بوصفها اآللية الوقا يربة الوطنيربة مبوجربب الربوتوكربول
الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب و ه من ضروا املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسربانية
أو املهينربربة .وتوجربربد عربربدة جلربربان أخربربرى وجمربربالس استشربربارية وأفرقربربة عام ربربة لتقربربد املشربربورة ل حكومربربة
بشأن مواضيع حمددة ،مثل جلنة احلماية من العنف.

جيم -الصكوك الدولية حقوق اإلنسان (التو يات )20-1
 -17ليختنشربربتاين دولربربة طربربر يف ت ربربف التفاقربربات الدوليربربة واألوروبيربربة بشربربأن محايربربة حقربربوق
اإلنسان .واملمارسة املعتادة حلكومة ليختنشتاين هي أل تقرر النضربمام إىل اتفاقيربة مربا ،مربا مل يربتم
هتيئة الشروئ القانونية والعم ية ذات الص ة ع ى الصعيد الداخ ي .ويكفربل ذلربك التطةيرب الفع ربي
جلمي ربربع أحك ربربام التفاقي ربربة املعني ربربة عن ربربد ب ربربدء نفاذه ربربا .ومن ربربذ الس ربربتعراض ال ربربدوري الش ربربامل الث ربرباين
لعام  ،2013وقعت ليختنشتاين أو ص ّدقت ع ى اتفاقات إضافية.
 -18ففي عام  ،2013ص ّدقت ليختنشتاين ع ى الربوتوكول الختياري امل ح ابتفاقية حقربوق
الطف ربربل بش ربربأن بي ربربع األطف ربربال واس ربربتغالل األطف ربربال يف الةغ ربرباء ويف امل ربواد اإلابحي ربربة ،ويف ع ربربام ،2017
ص ّدقت ع ى الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتع إبجراء تقد الةال ات.
GE.17-19277

5

A/HRC/WG.6/29/LIE/1

 -19كم ربربا مت التوقي ربربع ،أو التص ربربدي  ،ع ربربى اتفاق ربربات هام ربربة أخ ربربرى جمل ربربس أورواب خ ربربالل الس ربربنوات
املاض ربربية .فف ربربي ع ربربام  ،2013ص رب ّدقت ليختنش ربربتاين ع ربربى الربوتوك ربربول رق ربربم  15امل ح رب ابتفاقي ربربة محاي ربربة
حق ربربوق اإلنس ربربان واحل ربرايت األساس ربربية ،ويف ع ربربام  2016ع ربربى اتفاقي ربربة جم ربربس أورواب بش ربربأن إجرب ربراءات
مكافحربربة ال ربربار ابلةش ربربر .ويف عربربام  ،2015ص رب ّدقت ليختنش ربربتاين ع ربربى اتفاقي ربربة جم ربربس أورواب بش ربربأن
محاية األطفال من الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي (اتفاقيربة لنربزاروت) .ولتنفيربذ التفاقيربة ،جربرى
توسربربيع نطربرباق اختصربرباص ليختنشربربتاين ليشربربمل بعربربض اجلربرا م املرتكةربربة يف اخلربربار ُ .ووقعربربت اتفاقيربربة جم ربربس
أورواب ل وقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزل ومكافحتهما (اتفاقية اسطنةول) يف عام .2016
 -20كما وقعت ليختنشتاين وص ّدقت ع ى عدد من التفاقات الدوليربة واألوروبيربة ذات الصرب ة
قربوق اإلنسربربانت اتفاقيربة الربربذخا ر العنقوديربربة (التصربدي يف عربربام  ،)2013وبروتوكربول مكافحربربة صربربنع
األس رب حة الناريربربة وأجزا هربربا ومكوانهتربربا والربربذخ ة وال ربربار هبربربا بصربربورة رب مشربربروعة ،املكمربربل لتفاقي ربة
األمربربم املتحربربدة ملكافحربربة اجلرميربربة املنظمربربة عربربرب الوطنيربربة (النضربربمام يف عربربام  ،)2013ومعاهربربدة ربربارة
األسرب حة (التصربربدي يف عربربام  ،)2014واتفاقيربربة جم ربربس أورواب املتع قربربة ابجلرميربربة اإللكرتونيربربة (التصربربدي
يف عربربام  ،)2016واتفاقيربربة جم ربربس أورواب بشربربأن منربربع اإلرهربرباا (التصربربدي يف عربربام  ،)2016واتفاقيربربة
الق ربربانون اجلن ربربا ي بش ربربأن الفس ربرباد (التص ربربدي يف ع ربربام  ،)2016واتف ربرباق ابري ربربس بش ربربأن تغ رب رب املن ربربا
(التصدي يف عام  ،)2017ومعاهدة حظر األس حة النووية (التوقيع يف عام .)2017

دال -زايرات اخلرباء الدوليني واهليئات الدولية ىل ليختنشتاي (التو ية )31
 -21يف ع ربربام  ،2003وجه ربربت ليختنش ربربتاين دع ربربوة دا م ربربة  -ل ت رب ربزال س ربربارية املفع ربربول  -إىل
آليات جم س حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة (اإلجراءات اخلاصربة املواضربيعية) ،وهربي ترحربب
ابلزايرات ال تقوم هبا اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان إىل ليختنشتاين.
 -22وخ رب ربربالل الف رب ربربرتة املش رب ربربمولة ابلتقري رب ربربر ،ت ق رب ربربت ليختنش رب ربربتاين زايرات م رب ربربن اهليئ رب ربربات واث رب ربربي
املؤسسربات التاليربربةت مفربوض األمربربم املتحربربدة السربامي حلقربربوق اإلنسربان ( ،)2016وال جنربربة األوروبيربربة
ملنربربع التعربربذيب واملعام ربربة أو العقوب ربة الالإنسربربانية أو املهينربربة ( ،)2016ومربربدير مكتربربب املؤسس ربربات
الدميقراطي ربربة وحق ربربوق اإلنس ربربان الت ربربابع ملنظم ربربة األم ربربن والتع ربرباون يف أورواب ( ،)2016وبعث ربربة تقي ربربيم
الحتياجربربات التابعربربة ملنظمربربة األمربربن والتعربرباون يف أورواب يف ضربربوء النتخربرباابت الربملانيربربة (،)2016
وال جن ربربة األوروبي ربربة ملناهض ربربة العنص رب ربرية والتعص ربربب ( .)2017كم ربربا تتوق ربربع ليختنش ربربتاين زايرة م ربربن
مفوض جم س أورواب حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين/نوفمرب .2017

رابعا -اإلجنازات والتحدايت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف ليختنشتاي
ألف -املساوا وعدم التمييز والفئات الضعيفة بشكل خا
 -1مبدأ املساوا وعدم التمييز (التو يات )35-32
 -23تع ربربد املسرب ربرباواة ب ربربني مجيرب ربربع م رب ربواط ليختنشرب ربربتاين أمرب ربربام الق ربربانون جرب ربربزءا م ربربن دسرب ربربتور إمرب ربربارة
ليختنشتاين الصادر يف  5تشرين األول/أكتوبر ( 1921اجلريدة الرتية لعام  ،1921رقم ،)15
وتربربنأ ع يهربربا املربربادة  )1(31مربربن الدسربربتور .ويف عربربام  ،1992مت توسربربيع نطربرباق هربربذه املربربادة مربربن
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الدستور يث ابتربت تشربمل املسرباواة بربني اجلنسربني (الفقربرة  .)2ووربددد حقربوق األجانربب مبوجربب
املعاه ربربدات الدولي ربربة أو ع ربربى أس ربربا مة ربربدأ املعام ربربة ابملث ربربل ،يف ح ربربال ع ربربدم وج ربربود معاه ربربدة دولي ربربة
(الفقربربرة  .)3ويف حكربربم انفربربذ حاليرب ا ( ،)146/2014رأت احملكمربربة الدسربربتورية أن رمةربربدأ املسربرباواة
املنصربربوص ع ي رب يف املربربادة  )1(31مربربن الدسربربتور ينطة رب ع ربربى األجانربربب وفق ربا ل س ربواب القضربربا ية
الراسخة ،ع ى الر م من التحف املتع ابملعام ة ابملثل والوارد يف املادة  )3(31من الدستورر.
 -24وليختنشتاين دولة طر يف عدد كة من التفاقيربات الدوليربة حلقربوق اإلنسربان .وتنطةرب
هربربذه التفاقي ربات ع ربربى األشربربخاص الربربذين يقعربربون وربربت سربربيادة دولربربة طربربر  .ويف عربربدد مربربن هربربذه
التفاقيات ،قة ت ليختنشتاين إبجربراء تقربد الشربكاوى الفرديربة .وميكربن التربذرع ابحلقربوق املكفولربة
مبوجب هذه التفاقيات أمام احملكمة الدستورية وذلربك عربن طريرب إجربراء الشربكاوى الفرديربة ،ع ربى
ربرار احلقربربوق ال رب يكف ه ربا دسربربتور ليختنشربربتاين .وإج ربراء عربربرض الشربربكاوى الفرديربربة ع ربربى احملكمربربة
الدسربربتورية متربرباح جلميربربع األشربربخاص ضربربد األحكربربام النها يربربة أو املراسربربيم الصربربادرة عربربن سرب طة عامربربة.
وتنظربر احملكمربربة الدسربربتورية يف مربربا إذا كانربربت احلقربوق املكفولربربة دسربربتورايا أو احلقربربوق املكفولربربة مبوجربربب
التفاقيربربات الدوليربربة قربربد انتهكربربت ،إذا كانربربت السرب طة التشربريعية قربربد اعرتفربربت صربراحة رب الفربربرد يف
تقد شكوى (املادة  15من قانون احملكمة الدستورية؛ اجلريدة الرتية لعام  ،2004رقم .)32
 -25ومنذ انضمام ليختنشربتاين إىل التفاقيربة األوروبيربة حلقربوق اإلنسربان وإدرا املربادة )2(15
يف ق ربربانون احملكم ربربة الدس ربربتورية ،جي ربربري الت ربربذرع ابحلق ربربوق األساس ربربية املنص ربربوص ع يه ربربا يف التفاقي ربربة
األوروبية حلقوق اإلنسان بصورة منتظمة يف الشكاوى الفردية أمام احملكمة الدستورية ،إىل جانب
احلقربوق األساسربربية املنصربوص ع يهربربا يف الدسربتور .ونتيجربربة لربذلك ،هنربرباك تنفيربذ فع ربربي ملةربدأ املسربرباواة
يف املعام ة .ولذلك ل ينظر يف الوقت الراهن يف إجراء أي تعديل ع ى الدستور.
 -26ويف نيسربربان/أبريل  ،2016دخربربل حيربربز النفربرباذ تعربربديل ل فقربربرة  283مربربن القربربانون اجلنربربا ي
فرض حظرا شامالا ع ى التمييز .ويف حني أن التمييز العنصري كان قةل هذا التعديل هربو الوحيربد
ال ربربذي يعت ربربرب جرمي ربربة جنا ي ربربة ،فرب رب ن اجلرمي ربربة أص ربربةحت تش ربربمل اآلن التحرب ربريض ع نرب ربا ع ربربى الكراهي ربربة
أو التمييز ع ى أسا ال غة أو اجلنسية أو األصل الث أو الدين أو األيديولوجية أو نوع اجلنس
أو اإلعاقة أو السن أو التوج اجلنسي ،ويُعاقب ع ي ابلسجن ملدة تصل إىل سنتني .كما خيضربع
ل عقوبربة رفربض تقربد خدمربة يعتربزم تقربدميها ل جمهربور إىل شربخأ أو جمموعربة مربن األشربخاص بنربرباء
ع رب ربربى األسرب ربربةاا املشرب ربربار إليهرب ربربا أعرب ربرباله .ويت قرب ربربى املرب ربربدعون العرب ربربامون والقضرب ربرباة مزيرب ربربدا مرب ربربن الترب ربربدريب
فيما يتع هبذه التعديالت التشريعية.
 -27وإىل جانربربب التعربربديل الربربذي أدخربربل ع ربربى القربربانون املربربذكور أعربرباله ،تتضربربمن عربربدة ق ربوانني
خاصربربة أحكام ربا حمربددة ومربربي مربربن التمييربربز .فع ربربى سربربةيل املثربربال ،يربربنأ قربربانون العمربربل صربراحة ع ربربى
ويفسربر مصربط رالشخصربيةر ع ربى نطرباق واسربع ،يربث يشربمل
محاية حقوق شخصربية املواربفّ .
نربربوع اجلربربنس والعربربرق واجلنسربربية والتوج رب اجلنسربربي ومربربا إىل ذلربربك .كمربربا توجربربد أحكربربام تقضربربي بعربربدم
التمييز يف قانون املساواة بني اجلنسني والقانون املتع رب مبسرباواة األشربخاص ذوي اإلعاقربة .ويكفربل
هذا اإلطار القانوين ابلفعل احلماية الشام ة من التمييز يف ليختنشتاين.
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 -2املساوا بني اجلنسني واحماية م العنف (التو يات  50-36و)72-71
 -28حققربربت ليختنشربربتاين املسربرباواة بربربني امل ربرأة والرجربربل كربربم القربربانون ،رب أن وقي رب املسربرباواة
بينهما كم الواقع ل يزال يشكل ودايا ،ول سيما فيما يتع مبكان العمل ،والتوفي بربني احليرباة
األس ربرية واحليربرباة الوايفيربربة ،وةثيربربل امل ربرأة يف مناصربربب ص ربنع الق ربرار واملناصربربب القياديربربة يف السياسربربة
والقتص ربرباد .وع ربربى م ربربدى الس ربربنوات الق ي ربربة املاض ربربية ،اس ربربتمرت اجله ربربود والت ربربداب املتخ ربربذة يف ه ربربذا
اجمل ربربال .ويع رب ال ربربربانمك احلك ربربومي ل ف ربربرتة  2021-2017أيي ربربة كة رب ة ع ربربى التوفي رب ب ربربني احلي ربرباة
األسربرية واحليربرباة الوايفيربربة .وتعتربربزم احلكومربربة امربرباذ مزيربربد مربربن التربربداب لتحسربربني الشربربروئ اإلطاريربربة يف
هذا املضمار.

املرأة يف السياسة
 -29كمربربا هربربو احلربربال يف كث رب مربربن الة ربربدان األخربربرى ،مل يتحق رب بعربربد يف ليختنشربربتاين التمثيربربل
املتربوازن ل جنسربربني يف اهليئربربات السياسربربية .وقربربد حققربربت ليختنشربربتاين ت ربوازانا جيربربدا يف ةثيربربل املربرأة يف
احلكومربربة ،حيربربث هنربرباك وزيربربر ن بربربني كربربل سربربة وزراء ( 40يف املا ربربة) يف الفربربرتة التش ربريعية احلاليربربة
( ،)2021-2017وهو ما كربان ع يرب احلربال أيضربا خربالل الفرتتربني السربابقتني (2013-2009
و .)2017-2013وخالل الفرتة بني عامي  2005و ،2017كانت نسةة النساء بني أعضرباء
الربملربربان ت ربرتاوح بربربني  20يف املا ربربة و 24يف املا ربربة .ع ربربى أن النتخربرباابت الربملانيربربة ال رب جربربرت يف 5
شربربةائ/فرباير  2017شربربهدت ،لألسربربف ،تراجعربا كةرب ا يف عربربدد النسربرباء يف الربملربربان .فهنربرباك ثربربالمب
نساء بني أعضاء الربملان الةربال عربددهم  25عضربوا ،أي مربا يعربادل  12يف املا ربة .وقربد أدت هربذه
النتيجة إىل شعور اجلمهور يف ليختنشتاين ع ى نطاق واسع بعربدم فهربم مربا حربدمب ،اربا قرباد بربدوره
إىل مناقشربربات جاريربربة بشربربأن األسربربةاا وبشربربأن مربربا ميكربربن امربرباذه مربربن تربربداب مضربربادة .وخربربالل الفربربرتة
احلاليربربة ( ،)2019-2015ويف الة ربربدايت الةربربال عربربددها  11ب ديربربة ،هنربرباك ام ربرأة واحربربدة تشربربغل
منصب العمدة .وع ى مستوى اجملالس الة ديربة ،تة رب نسربةة النسرباء  17يف املا ربة مربن األعضرباء يف
الفرتة احلالية (.)2019-2015
 -30ولتحسني هذه احلالة ،تنظربدم منذ عدة سنوات دورة دراسية عن العمربل السياسربي موجهربة
ل نسربرباء ،وهربربي ت قربربى اسربربتجابة جيربربدة جربربدا .وهتربربد الربربدورة هربربذه إىل ةكربربني املربرأة وتشربربجيعها ع ربربى
املشرب ربرباركة يف العم ي رب ربربات السياسرب ربربية ويف النق رب ربربا العرب ربربام .ويف ع رب ربربام  ،2015أط قرب ربربت ليختنش رب ربربتاين
مشربربروعا ع ربربرب احل ربربدود عنوان رب رامل ربرأة تق ربربررر ابلش ربرتاك م ربربع كربربانتون راوبون ربربدن السويس ربربري وولي ربربة
فربربورارلربذ النمسربرباوية .ويتمثربربل اهلربربد مربربن املشربربروع يف الربربرتويك لتمثيربربل امل ربرأة يف املناصربربب القياديربربة
ومناص ربربب ص ربربنع القرب ربرار .وه ربربو يق ربربدم اإلرش ربرباد وي ربربدعم التوعي ربربة فيم ربربا يتع رب رب بتمثي ربربل املرب ربرأة يف ت ربربك
املناصربربب .ويتضربربمن املشربربروع دورات دراسربربية قصرب ة بعنربوان رصربرباحلة ل عمربربل السياسربير ،وح قربربات
عمربربل عربربن اسربربتخدام وسربربا ل التواصربربل الجتمربرباعي ،ودرو لالعالميربربني احملرتفربربني ،ونربربدوة ل خ ربرباء
م ربربن الة ربربدان اجمل ربرباورة ،وبرمل ربرباانا ل ش ربرباابت ال ربربال ت ربرتاوح أعم ربربارهن ب ربربني  12و 20س ربربنة .ويف تاي ربربة
عام  ،2016قربُدمت دراسربتان إىل اجلمهربور تضربمنتا مسربح ا ل ةيرباانت عربن حصربة املربرأة يف وسربا ل
اإلعالم ويف املناصب القيادية .وسيُختتم مشروع عرب احلدود ك بنهاية عام .2017
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املرأة يف مكان العمل
 -31يربوفر قربانون  10آذار/مربربار  1999املتع رب ابملسربرباواة بربني املربرأة والرجربربل (قربانون املسربرباواة
ب ربربني اجلنس ربربني ،اجلري ربربدة الرتي ربربة لع ربربام  ،1999رق ربربم  ،)96األس ربربا الق ربربانوين ل مس ربرباواة يف س ربربوق
العمربربل .وقربربد صربربدر القربربانون يف عربربام  1999ومت تنقيح رب مربرتني منربربذ ذلربربك احلربربني .كمربربا يربربنظم هربربذا
الق رب ربربانون الدع رب ربرباءات وس رب ربربةل النتص رب ربربا القانوني رب ربربة .وميك رب ربربن أن يقاض رب ربربى أرابا العم رب ربربل ال رب رب ربذين
ل يتخ ص رب ربربون م رب ربربن التميي رب ربربز الق رب ربربا م يف مك رب ربربان العم رب ربربل وأن يُف رب ربربرض ع رب ربربيهم دف رب ربربع التعرب رب ربويض .ويف
ع ربربام  ،2016كان ربربت نس ربربةة النس ربرباء املواف ربربات  40.4يف املا ربربة م ربربن جمم ربربوع امل ربربوافني .وم ربربن ب ربربني
املوافني العام ني بدوام جز ي ،والذين يشربك ون مربا جمموعرب  27.3يف املا ربة مربن جممربوع املربوافني
يف ليختنشربربتاين ،ا ربربت حصربربة النسربرباء مرتفعربربة ،إذ ب غربربت  73.4يف املا ربربة .وابملقارنربربة بنسربربةة النسربرباء
يف قربوة العمربربل بشربكل عربربام ،فرب ن نسربربةتهن يف مناصربب املسربربتوايت الع يربا مربربن التس سربل اهلرمربربي أقربربل
بكث  .ول يزال ةثيل املرأة انقصا إىل حد كة يف املناصب القيادية يف القتصاد والقطاع العام.
 -32وقد اخنفض الفرق بني متوسل األجربور الشربهرية ل رجربال والنسرباء ع ربى حنربو مطربرد خربالل
الس ربربنوات العش ربربر املاض ربربية .ووفق رب ربا ألح ربربدمب إحص ربرباءات األج ربربور ،ك ربربان الف ربربارق يف ع ربربام 2014
هو  16.5يف املا ة ابملقارنة برب  20يف املا ة يف عام  .2006ويف فئة العمال األصغر عمرا (الذين
ترتاوح أعمارهم بني  20و 24سنة) ،اخنفض الفربرق يف األجربور بربني النسرباء والرجربال عربن مسربتواه
امل ربنخفض أص ربالات م ربربن  3.4يف املا ربربة يف ع ربربام  2012إىل  1.4يف املا ربربة يف ع ربربام  .2014ووفق ربا
لدراسربربة أجريربربت بتك يربربف مربربن املكتربربب اإلحصربربا ي الوربربادي السويسربربري ،وميكربربن اسربربتخدامها يف
ليختنش ربتاين أل ربراض املقارنربربة نظ ربرا لتماثربربل اربربرو الة ربربدين ،ميكربربن اف ربرتاض أن  56يف املا ربربة مربربن
الفربربرق يف األجربربور بربربني النسربرباء والرجربربال ميكربربن تفس رب ه ابإلشربربارة إىل عوامربربل موضربربوعية مثربربل اخلربربربة
املهنية واملنصب(.)1
 -33ويف عربربام  ،2014حصربربل مشربربروع راح ربرتام األجربربورر التربربابع لرابطربربة مربربوافي ليختنشربربتاين
ع ربربى ج ربربا زة التق ربربدير يف س ربربياق ج ربربا زة تك ربربافؤ الف ربربرص .كم ربربا دعم ربربت حكوم ربربة ليختنش ربربتاين ري ربربوم
املساواة يف األجورر الذي حيتفل ب سنوايا منذ عام  .2009ويهد املشروعان كاليا إىل زايدة
الوعي ابلتمييز يف األجور ضد املرأة .وابلتعاون مع سويسرا ،جاء معرض رWagemobileر املتنقل
إىل ف رب ربربادوز يف ع رب ربربام  .2015ويف ه رب ربربذه املناس رب ربربةة ،نظ رب رب ربفّم العدي رب ربربد م رب ربربن الفعالي رب ربربات ،مب رب ربربا يف ذل رب ربربك
اجتماعات إرشادية قص ة ل شاابت ،وح قة دراسية عربن مفاوضربات األجربور ،وجولربة مناقشربة مربع
النساء أعضاء الربملان.
 -34وبفضربل الفربرص التع يميربة املمتربازة ومربا وققرب الفتيربات والنسرباء مربن جنرباح والربزايدة الرب شربهدهتا
ع ى مدى السنوات العشربرين املاضربية حصربة الفتيربات والنسرباء الربال ي ربتحقن ابلدراسربات اجلامعيربة (يف
عربربام  ،2015ب غربربت نسربربةة اإلانمب  48يف املا ربربة مربربن مجيربربع طربربالا التع ربربيم اجلربربامعي يف ليختنشربربتاين)،
من املمكن أن نتوقع توسع اكة ا يف نصيب النساء من املناصب القيادية يف املستقةل.
 -35ومن العوامل احلاتة يف هذا الصدد وسني التوفي بربني احليرباة األسربرية واحليرباة الوايفيربة.
وخالل السربنوات األخرب ة ،امربذت احلكومربة تربداب ت فربة يف هربذا اجملربال ،وهربي تشربمل ع ربى وجرب
اخلصربربوص مربربا ي ربربيت تشربربجيع توسربربيع نطربرباق ب ربرامك مربربا بعربربد الربربدوام املدرسربربي خربربار املنربربزل ،ومراكربربز

__________
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الرعاية النهارية و ها من ترتيةات الرعاية النهارية ،واستحدامب مدار عامربة تعمربل طربوال اليربوم.
وعمومرب ا ،زاد عربربدد مواقربربع الرعايربربة النهاريربربة أبكثربربر مربربن ثالثربربة أضربربعا منربربذ عربربام  .2000كمربربا ط ربرأ
توسربربع قربربوي يف ب ربرامك مربربا بعربربد الربربدوام املدرسربربي وطربرباولت الغربربداء ألطفربربال املربربدار بسربربةب تزايربربد
الط ب .وهناك يف ليختنشتاين أيضا عدة مدار تعمل طوال اليربوم .وتربدعم احلكومربة ابإلعرباانت
برب ربرامك م ربربا بع ربربد ال ربربدوام املدرس ربربي وخي ربربارات الرعاي ربربة النهاري ربربة خ ربربار املن ربربزل ،والرب رب جي ربربري وس ربربينها
ابسربربتمرار مبسربرباعدة الة ربربدايت والقطربرباع اخلربرباص .ويف ربيربربع عربربام  ،2015أحاطربربت احلكومربربة ع م رب ا
بتقريربربر عربربن حالربربة رعايربربة األطفربربال خربربار املنربربزل وقربربررت تربربوف أسربربا جديربربد لتمويربربل مراكربربز رعايربربة
الطفربربل اإلضربربافية الالزمربربة .ويقربربوم فري رب عامربربل حالي ربا بوضربربع احل ربربول .وأصربربةحت األعمربربال التجاريربربة
نشربربطة أيضربا يف هربربذا اجملربربال إذ فتحربربت مراكربربز رعايربربة تاريربربة خاصربربة هبربربا أو توسربربعت فيهربربا أو مطربربل
لذلك وتنفذه .وأخ ا ،جيري النظر يف توحيد ساعات الدوام املدرسي يف مجيع أحناء الة د.

القوالب النمطية
 -36ع ربربى م ربربدى الس ربربنوات اخلم ربربس املاض ربربية ،نف ربربذت أيض رب رب ا مش ربرباريع لكس ربربر و ربرباذ األدوار
والقوالربربب النمطيربربة املتع قربربة بنربربوع اجلربربنس .وجيربربدر التنويرب بوجرب خربرباص يف هربربذا الصربربدد مبشربربروع عربرب
احلربربدود وربربت عن ربوان رالش ربوا لت وربرباذ األدوارر جربربرى تنفيربربذه خربربالل الفربربرتة بربربني عربربامي 2012
و ،2014هبربربد توجي رب اهتمربربام امل ربراهقني والشربربةاا بصربربورة خاصربربة إىل القوالربربب النمطيربربة ووربرباذ
األدوار يف بيئتهم اخلاصة ومعاجلتها بشكل نقدي.

العنف ضد املرأة والعنف املنزل
 -37يشربربكل قربربانون احلمايربربة مربربن العنربربف النافربربذ منربربذ عربربام  2001وجربربوهره املتمثربربل يف احل رب يف
طربربرد اجلربرباين كتربربدب وقربربا ي ،أساسرب ا ملكافحربربة العنربربف املنربربزل .ويف كربربل عربربام ،ترسربربل بطاقربربات طربوار
إىل ت ربربف املكاتربربب العامربربة يف ليختنشربربتاين بثمربرباين لغربربات ،تتضربربمن مع ومربربات عربربن العنربربف املنربربزل
ومكاتب التصال لألشخاص املتضررين .وتشارك احلكومة أيضا ،ابلتعاون مع ت ف املنظمربات
احلكومية ،يف احلم ة الدولية ر 16يوم ا ملناهضة العنف ضد املرأةر ،ال تنظم كل سنة ابتداء
م ربربن  25تش ربرين الث ربرباين/نوفمرب (الي ربربوم ال ربربدول ل قض ربرباء ع ربربى العن ربربف ض ربربد امل ربرأة) ،إىل  10ك ربربانون
األول/ديسمرب (يوم حقوق اإلنسان) .واهلد من احلم ة هو توعية اجلمهور مبسربألة العنربف ضربد
املربرأة ،وزايدة معرفربربة مكاتربربب تقربربد املشربربورة ،وتقربربد ح ربربول خاليربة مربربن العنربربف .وطربوال  26عامربا،
قربربدمت دار امل ربرأة يف ليختنشربربتاين املشربربورة والسربربكن ل نسربرباء واألطفربربال املتربربأثرين ابلعنربربف العربربا ي.
وتربربدعم احلكومربربة هربربذه املنظمربربة الرب ل ربربص عنهربربا مربربن خربربالل اتفربرباق أداء قيمترب  320 000فرنربربك
سويسربري كربربل عربام ،ويغطربربي هربربذا املة رب جربربزءا كةرب ا مربربن نفقربربات دار املربرأة .ومربربن املهربم أيضربا العمربربل
مربربع اجلنربرباة كربربنهك وقربربا ي ضربربد العنربربف .وتربربوفر رابطربربة تقربربد املسربرباعدة ل مفربربر عربربنهم قيربربد املراقةربربة يف
ليختنشتاين املرافقة ل مشتة فيهم واملدانني والسجناء واملفر عنهم فضالا عربن املتربأذين والضربحااي.
والرابطربربة هربربذه ش ربريك هربربام يف منربربع العنربربف ،ول سربربيما عربربن طري رب العمربربل مربربع اجلنربرباة لتمكيربربنهم مربربن
التعامربربل مربربع ج ربرا مهم ولتحقيرب إعربربادة اإلدمربربا الجتمربرباعي ومنربربع معربرباودة اإلجربرام .وةربربول الدولربربة
اخل ربربدمات ال رب تق ربربدمها الرابط ربربة ابلكام ربربل مبوج ربربب اتف ربرباق م ربربع احلكوم ربربة .وميك ربربن لض ربربحااي العن ربربف
واجلرا م األخرى أن يعتمدوا أيض ا ع ى الدعم املقدم مربن مكتربب مسرباعدة الضربحااي الرتربي الربذي
أنشئ يف عام .2008
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 -3األطفال

احلضانة املشرتكة
 -38يف  1ك ربربانون الثاين/ين ربرباير  ،2015دخ ربربل حي ربربز النف ربرباذ يف ليختنش ربربتاين إص ربربالح ل ق ربربانون
املتع رب ابلوال ربربدين واألطف ربربال ،ي ربربنأ بوج رب خ ربرباص ع ربربى قواع ربربد جدي ربربدة ت ربربنظم حض ربربانة األطف ربربال.
ويفربربرتض قربربانون احلضربربانة اجلديربربد هربربذا أن العالقربربة بربربني الطفربربل ووالديرب الثنربربني كأوليربرباء أمربربر هلربربا مربربن
حيربربث املة ربربدأ قيم ربربة خاص ربربة ابلنس ربربةة لنم ربرباء الطف ربربل ،ول ربربذلك ف ن رب ينةغ ربربي ع ربربى الوال ربربدين أن ميارس ربا
احلضربربانة ع ربربى قربربدم املسربرباواة وبصربربورة وديربربة .وع ربربى هربربذا ف رب ن احلضربربانة املشربربرتكة هربربي القاعربربدة بعربربد
النفصال أو الطالق .وتتطاب هربذه القاعربدة اجلديربدة مربع التطربورات القانونيربة الدوليربة والتحربولت
الجتماعيربربة ال رب تنطربربوي ع ربربى تغي رب النظربربرة إىل مسربربؤولية كربربل مربربن الوالربربدين عربربن طف همربربا املشربربرتك
أو أطفاهلما املشرتكني.
 -39ويف إطار احلضانة املشربرتكة ،يُط ربب مربن الوالربدين مربن حيربث املةربدأ أن يتوصربال إىل اتفرباق
متةادل .وهلربذه الغايربة ،جيربوز ل محكمربة أيضربا أن تسربتخدم آليربة الوسرباطة .ويف مجيربع احلربالت الرب
يقربربوم فيهربربا الوالربربدان بتعربربديل ترتيةاهتمربربا اخلاصربربة ابحلضربربانة ابلتفربرباق املتةربربادل ،يتمتربربع األطفربربال الربربذين
ب غوا أو اوزوا الرابعة عشرة ابحل يف العرتاض .وإذا مل يتمكن الوالدان من التوصربل إىل اتفرباق،
تةت احملكمة يف األمر منط قة من رفاه الطفل .ويعطي القانون اجلديد املتع ابلوالدين واألطفال
األولوية لرفاه الطفل ويقدم قا مة شام ة مبعاي تقييم رفاه الطفل ،مربع مراعرباة العتةربارات النفسربية
والرتبوية ل (انظر الفقرة (137ا) من القانون املدين العام).
 -40وهب ربربذا اإلص ربربالح ل ق ربربانون املتع رب رب ابلوال ربربدين واألطف ربربالُ ،ح ربربذ مص ربربط رالطف ربربل رب رب
الشربربرعير مربربن القربربانون املربربدين العربربام بوصربربف مصربربط حا ةييربزايا متةقيربا يشرب إىل أطفربربال الوالربربدين رب
املتربربزوجني .ومنربربذ فربربرتة طوي ربربة يعامربربل أطفربربال الوالربربدين املتربربزوجني والوالربربدين رب املتربربزوجني ع ربربى قربربدم
املساواة مبوجب قانون اإلرمب يف ليختنشتاين .كما مت تنقي قانون النسب ووديث .

تعزيز األسرة
 -41املسرب ربرباعدة املقدمرب ربربة إىل األسرب ربربر هرب ربربي أفضرب ربربل ترب ربربدب حلمايرب ربربة انرب ربربدما األطفرب ربربال والشرب ربربةاا
اجتماعيا .وتتخذ األسرة يف ليختنشتاين أشكالا متنوعة .فةاإلضافة إىل وربوذ األسربرة التق يربدي،
أي الوال رب ربربدان وأطفاهلم رب ربربا ،تط رب ربربور ع رب ربربدد م رب ربربن أن رب ربواع األس رب ربربرة اجلدي رب ربربدة .وتتمث رب ربربل مس رب ربربؤولية سياس رب ربربة
ليختنشربربتاين األس ربرية ،واهلربربد منهربربا ،يف ةكربربني األطفربربال يف مجيربربع اهلياكربربل األس ربرية مربربن احلصربربول
ع ربربى نفربربس فربربرص النمربربو .ولربربذلك ،تسربربعى الدولربربة إىل هتيئربربة الظربربرو الالزمربربة ل والربربدين ل توفيرب بربربني
العمل واألسرة ،ولكن أيضا لتوف الوقت الكايف الالزم لألطفال ،فضالا عن تقربد الربدعم لألسربر
املعرضة خلطر الفقر.
 -42وقربد خضربربعت منصربة شربربةكة اإلنرتنربربت  www.familienportal.liالرب تتعهربربدها الدولربربة إىل
تنقربربي كامربربل يف عربربام  2015وعرضربربت ع ربربى اجلمهربربور يف حزيران/يوني رب  .2015وتراعربربي املنصربربة
اجلديدة ع ى حنربو أفضربل احلاجربة املتزايربدة لربدى األسربر يف ليختنشربتاين ل حصربول ع ربى املع ومربات.
ويتمث ربربل اهل ربربد يف تق ربربد حمل ربربة عام ربربة ع ربربن الع ربربروض العدي ربربدة املوج ربربودة فعرب ربالا .وترم ربربي الةواب ربربة إىل
مسربرباعدة الوالربربدين ع ربربى العثربربور بسربربرعة ع ربربى املع ومربربات املال مربربة ملخت ربربف مراحربربل حيربرباة األطفربربال.
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وابإلضربربافة إىل تربربوف العنربرباوين املفيربربدة وعربربروض املشربربورة ،أدرجربربت مع ومربربات عربربن األحربربدامب وعربربن
الدورات املتع قة ابحلمل واألسرة .كما توفر الةوابة اجلديدة لألسرة منربربا مركربزايا ملقربدمي الربدعم مربن
القطاع اخلاص إىل الوالدين واألسر .وتتاح هلم الفرصة هنا لتعريف األسر أبنفسهم وخدماهتم.

محاية األطفال من الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي
 -43تضربربط ع وزارة العربربدل حالي رب ا أبعمربربال مكثفربربة ترمربربي إىل وربربديث القربربانون اجلنربربا ي .وتشربربمل
املراجعربربة تنقيحربربات لقربربانون اجل ربرا م اجلنسربربية وتعربربديالت ع ربربى تعريربربف اجل ربرا م وتشربربديد العقربربوابت.
ويكفل ذلك توسيع نطاق محاية األطفال من الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي.

لويب األطفال يف ليختنشتاين
 -44يف عربربام  ،2012معربربت املنظمربربات واملؤسسربربات العام ربربة يف ميربربدان األطفربربال والشربربةاا
مع رب ا لتش ربربكيل ل ربربويب لألطف ربربال يف ليختنش ربربتاين .وميث ربربل ل ربربويب األطف ربربال ش ربربةكة ل ربربدفاع ع ربربن مص ربرباح
األطفال والشةاا ولتوعية اجلمهربور قربوق الطفربل .وتنتمربي  20منظمربة حاليرب ا إىل هربذه الشربةكة.
أمربربا املوضربربوع السربربنوي ل ربربويب األطفربربال يف عربربام  2017فهربربو بعن ربوان رأن يكربربون الطفربربل أجنةي ربا -
كفالربربة النتمربرباء .لكربربل شربربخأ نفربربس احلقربربوقر .وبربربذلك تركربربز الشربربةكة ع ربربى األطفربربال الالجئربربني
واألطفال من الثقافات األخرى الذين يعيشون يف ليختنشتاين.
-4

بار الس
 -45إن تربربوف احليربرباة الال قربربة لكةربربار السربربن يف ليختنشربربتاين متطربربور جربربدا ،اربربا يسربربم عموم رب ا
لسربكان الة ربد مبواصرب ة مسربتوى معيشربي ل رب بعربد تقاعربدهم .وتربُدفع اسربتحقاقات تكمي يربة عنربدما
ل يعربربود التربربأمني اخلربرباص بكةربربار السربربن واملتةقربربني ع ربربى قيربربد احليربرباة والتربربأمني ع ربربى العجربربز ،إىل جانربربب
اإليربرادات اإلضربربافية وأصربربول املتقاعربربدين ،كافيربا لضربربمان حربربد أد مربربن الربربدخل .وبسربربةب التطربربورات
الدميو رافيربربة  -أي زايدة نسربربةة كةربربار السربربن  -فض ربالا عربربن متط ةربرباهتم واحتياجربرباهتم املتغ رب ة  -تربربرى
احلكومربربة أن مربربن األييربربة مبكربربان األخربربذ بنظربربرة شربربام ة يف السياسربربة اخلاصربربة بكةربربار السربربن .وتكربربر
ه ربربذه ال سياس ربربة مة ربربدأ أن كة ربربار الس ربربن واألش ربربخاص ال ربربذين حيت ربرباجون إىل الرعاي ربربة ينةغ ربربي أن يكونرب ربوا
قربربادرين ع ربربى العربربير مسربربتق ني رب بعربربني قربربدر اإلمكربربان .ويقربربدم مركربربز تربربوف املع ومربربات واملشربربورة
لكةربربار السربربن الربربذي كربربان قربربد أنشربربئ عربربام  2008بربربدعم مربربن األم ربوال العامربربة مبوجربربب اتفربرباق أداء،
املشربربورة وال ربربدعم لكةربربار الس ربربن كمربربا ي ربربزودهم ابملع وم ربربات عربربن اخل ربربدمات املعروضربربة .وبفض ربربل نظ ربربام
الرعايربربة الصربربحية املمتربرباز يف ليختنشربربتاين ،ارتفربربع متوسربربل العمربربر املتوقربربع عنربربد الربربولدة ابط ربراد ع ربربى
مدى العقود املاضيةت ويف عام  2015ب  84.5سنة ل نساء و 80.9سنة ل رجال.

تنقي قانون التأمني ع ى كةار السن واملتةقني ع ى قيد احلياة
 -46أدخ ربربل اإلص ربربالح الش ربربامل لق ربربانون الت ربربأمني ع ربربى كة ربربار الس ربربن واملتةق ربربني ع ربربى قي ربربد احلي ربرباة
لعربربام  ،2016يف املقربربام األول ،تربربداب لضربربمان األمربربن املربربال الطويربربل األجربربل لكةربربار السربربن واملتةقربربني
ع ربربى قيربربد احليربرباة ،كمربربا أدخربربل قواعربربد جديربربدة تربربنظم مسربرباية الدولربربة املاليربربة الرب تربربدفعها سربربنوايا هلربربذه
الفئة .وقد أقر الربملان التعربديالت يف أاير/مربايو  2016ودخ ربت حيربز النفرباذ يف  1كربانون الثرباين/
يناير  ،2017ابستثناء بضعة مواد ستدخل حيز النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير .2018
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 -47وع ربى وجرب اخلصربربوص ،تشربمل جمموعربربة التربداب زايدة مسربربايات أرابا العمربل والعربربام ني
بنس رب ربربةة  0.15نقط رب ربربة مئوي رب ربربة لك رب ربربل منهم رب ربربا ورف رب ربربع س رب ربربن التقاع رب ربربد العادي رب ربربة م رب ربربن  64إىل  65س رب ربربنة
(لألشخاص املولودين يف عام  1958وما بعربده) .وعربالوة ع ربى ذلربك ،سربيكون مربن املمكربن بربدء
مرح ة التقاعد بني الرب  60والرب  70من العمر .وبذلك ،يتم احلفاظ ع ى مرونة النظام.
 -48وحي ل متقاعدين احلصول ع ى نقائ ا تمان خاصة برتبية األطفال عن كل سربنة يرعربون
فيه ربربا األطف ربربال دون س ربربن السادس ربربة عش ربربرة .ونق ربربائ ال تم ربربان ه ربربذه ليس ربربت اس ربربتحقاقات نقدي ربربة،
وإوربربا هربربي عربربالوات ا تمانيربربة تؤخربربذ يف العتةربربار ك رب يرادات عنربربد حسربرباا املعاشربربات التقاعديربربة .ويف
حالة املتزوجني ،ينقسم بني الزوجني نصربف الرصربيد عربن مجيربع سربنوات الربزوا  .ويف حالربة الوالربدين
رب املتربربزوجني أو الوالربربدين املط قربربني ،تقيربربد العربربالوات ال تمانيربربة لرتبيربربة األطفربربال ل شربربخأ الربربذي
مي ربربار احلض ربربانة لوح ربربده م ربربن الوال ربربدين .ومن ربربذ إع ربربادة النظ ربربر يف ق ربربانون احلض ربربانة يف ع ربربام ،2015
أصربربةحت احلضربربانة املشربربرتكة هربربي القاعربربدة حربربأ بعربربد الطربربالق أو يف حالربربة الوالربربدين رب املتربربزوجني،
اربربا يعرب أنرب حربربأ بعربربد الطربربالق أو النفصربربال ،بقيربربت العربربالوات ال تمانيربربة لرتبيربربة األطفربربال مقسربربمة
بصربربر النظربربر عربربن الوضربربع الفع ربربي ل حضربربانة .وهربربذا يضربربع نسربربةة كة رب ة مربربن النسربرباء يف وضربربع رب
مؤات ،نظربرا ألن املربرأة يف الغالربب هربي األميربل ألن تكربون مقدمربة الرعايربة األوليربة ،وألتربا يف معظربم
األحيربربان تعمربربل ع ربربى أسربربا عربربدم التفربربرذ .ويع رب ذلربربك أن النسربرباء رب قربربادرات ع ربربى بنربرباء نفربربس
املس ربربتوى م ربربن األص ربربول التقاعدي ربربة .ويت ربربي الق ربربانون امل ربربنق إمكاني ربربة قي ربربام الوال ربربدين رب رب املت ربربزوجني
واملط قربربني إبب ربرام اتفربرباق بينهمربربا تقيربربد مبوجة رب العربربالوات ال تمانيربربة لرتبيربربة األطفربربال ابلكامربربل لصربرباح
الشربربخأ الربربذي يقربربدم لوحربربده الرعايربربة األوليربربة .وقربربد اقرتحربربت املنظمربربة رب احلكوميربربة رمركربربز تقربربد
املع ومات واملشورة ل مرأةر ،وهي عضو يف الشةكة النسا ية ،هذا التعديل و بعت إىل أن أدر يف
القانون ،اا يعترب مثالا إجيابي ا ع ى مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العم ية التشريعية.

تنقي أحكام املعاشات التقاعدية املهنية
 -49يف أاير/م ربربايو  2016أيضرب رب ا ،أق ربربر الربمل ربربان تنقيحرب رب ا لق ربربانون املعاش ربربات التقاعدي ربربة املهني ربربة
وقانون التأمني ضربد العجربز ،دخربل حيربز النفرباذ يف  1كربانون الثاين/ينرباير  2017أو سربيدخل حيربز
النف رب ربرباذ ابلنس رب ربربةة ل رب ربربةعض املرب رب ربواد يف  1ك رب ربربانون الثاين/ين رب ربرباير  .2018ورك رب ربربز التنق رب ربربي ع رب ربربى م رب ربربني
الس رب رب ربربتحقاقات م رب رب ربربن الركي رب رب ربربزة الثاني رب رب ربربة (املعاشرب رب رب ربربات التقاعدي رب رب ربربة املهني رب رب ربربة) وع رب رب ربربى زايدة مسرب رب رب ربربتوى
الس ربربتحقاقات .وهت ربربد جمموع ربربة م ربربن الت ربربداب إىل زايدة املة رب رب الك ربربي لألص ربربول التقاعدي ربربة ،ويف
الوقت نفس وسني توف املعاشات التقاعدية املهنية ل موافني ذوي الدخل املنخفض واملوافني
رب املتفربربر ني .وتشربربمل هربربذه التربربداب خفربربض عتةربربة الربربدخول ل تربربأمني اإللزامربربي ،فض ربالا عربربن إ حربربة
اجملال ل ةدء بعم ية الدخار مةكرا ،أي يف سن الرب ( 19سن الرب  23سابقا).
 -5األشخا

ذوو اإلعااة

 -50وققربربت املسربرباواة القانونيربربة لألشربربخاص ذوي اإلعاقربربة يف ليختنشربربتاين مربربن خربربالل القربربانون
املتع مبساواة األشخاص ذوي اإلعاقة الذي دخل حيز النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير .2007
ويهربربد القربربانون إىل منربربع التمييربربز والتهمربربير يف احليربرباة اليوميربربة واملهنيربربة وإىل تسربربهيل النربربدما إىل
أقصربربى حربربد اكربربن .كمربربا أنشربربأ القربربانون املكتربربب املع رب مبسربرباواة األشربربخاص ذوي اإلعاقربربة ،الربربذي
تستضيف رابطة ليختنشتاين لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 -51ومنذ بدء نفاذ القربانون املتع رب مبسرباواة األشربخاص ذوي اإلعاقربة ،يتمثربل أحربد األهربدا
الر يس ربربية يف ام ربرباذ الت ربربداب الالزم ربربة لتحقيرب رب املس ربرباواة الفع ي ربربة لألش ربربخاص ذوي اإلعاق ربربة ،وتعزي ربربز
إدماجهم يف احلياة املهنية ،وزايدة وعي السكان بشربوا ل األشربخاص ذوي اإلعاقربة ،وتعزيربز الربربل
الش ربربةكي ب ربربني ت ربربف اجملموعرب ربات احلكومي ربربة و رب رب احلكومي ربربة العام ربربة يف ه ربربذا املي ربربدان .وواصرب رب ت
احلكومة بذل اجلهود يف هذا الصدد خالل السنوات املاضية.
 -52وتضرب رب ربربم جمموع رب رب ربربة التواصرب رب ربربل الش رب رب ربربةكي رتغي رب رب رب الر يرب رب ربربةر ( ،)Sichtwechselال رب رب رب أنش رب رب ربربئت يف
ع ربربام  2010ملس ربرباعدة األش ربربخاص ذوي اإلعاق ربربة ال ربربذين حيت ربرباجون إىل ال ربربدعم ،م ربربا جمموعرب رب  20هيئ ربربة
حكومية و حكومية .وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير عقدت هذه اهليئات اجتماعربات دوريربة لتةربادل
اخل رب رب ربربات وإلطرب رب ربربالق احلمرب رب ربربالت املشرب رب ربربرتكة ول تحض رب رب رب هلرب رب ربربا .كمرب رب ربربا ترب رب ربربدير اجملموعرب رب ربربة منصرب رب ربربة اإلنرتنرب رب ربربت
 www.sichtwechsel.liال رب رب تق رب ربربدم مع وم رب ربربات ع رب ربربن أنش رب ربربطتها وتوفره رب ربربا لألش رب ربربخاص ذوي اإلعاق رب ربربة يف
ليختنشتاين .ومنذ عام  ،2012وابلتعاون مع حمطة إذاعة ليختنشتاين ( ،)Radio Lتنظم اجملموعة يوم
عمل لتوعية اجلمهور وإعالم ابليوم الدول لألشخاص ذوي اإلعاقة يف  3كانون األول/ديسمرب.
 -53وإىل جانب القانون املتع مبساواة األشخاص ذوي اإلعاقة ،ل يزال قانون التأمني ضد
العجز (منذ عام  )1960يشكل أساس ا قانوني ا .وقد كر التنقي الذي أجربري يف عربام 2006
(اجلريدة الرتية لعام  ،2006رقم  )244اهلد املتمثل يف تعزيربز األشربخاص ذوي اإلعاقربة حربأ
يتمكنوا من إعالة أنفسهم ك يا أو جز يا بوسا هم اخلاصة وحأ يتمكنوا من العربير أبقصربى قربدر
اكربربن مربربن السربربتقاللية .وقربربد مت وسربربني الكشربربف املةكربربر واإلدمربربا يف قربربوة العمربربل .ويتربربي قربربانون
التأمني ضد العجز العديد من احل ول إلدما األشخاص ذوي اإلعاقة يف قوة العمل.
 -54ولتحسني إمكانية احلصول ع ى املع ومات ،منحت احلكومة لعربدة سربنوات إمكانيربة الوصربول
دون عوا  ،ابستخدام الرتمجة ب غة اإلشربارة ،إىل موقعهربا الشربةكي الرتربي  www.regierung.liو/أو إىل
 ،www.liechtenstein.liوهربربو موقربربع احلص ربربول ع ربربى مع وم ربربات رتيربربة ع ربربن الة ربربد .وبفض ربربل الربربدعم امل ربربال
الربربذي تقدم رب احلكومربربة ،وربربتف رابطربربة ليختنشربربتاين لألشربربخاص ذوي اإلعاقربربة أيض ربا بربربدليل ع ربربى شربربةكة
اإلنرتنربربت بعن ربوان رعربربرب ليختنشربربتاين بربربدون عوا رب ر ( ،)www.barrierefreies.liوهربربو يتضربربمن مع ومربربات
حم ّدث ربربة ع ربربن إمكاني ربربة الوص ربربول إىل املة ربرباين العام ربة واملط ربرباعم وعي ربربادات األطة ربرباء وم ربربا ش ربرباب ذل ربربك .وتنش ربربر
جمموع ربربة وريري ربربة يف مكت ربربب رابط ربربة األش ربربخاص ذوي اإلعاق ربربة رس ربربالة إخةاري ربربة رالوس ربربلر ()mittendrin
مرتني يف السنة ،وهي تشكل جزءا من مشروع ل توعية.
 -6اهلجر و دماج السكان املقيمني األجانب (التو يات  69-63و)79
 -55وفقربا إلحصربرباءات السربربكان يف  31كربربانون األول/ديسربربمرب  ،2016ب غربربت نسربربةة األجانربربب بربربني
الس ربربكان املقيم ربربني ال ربربدا مني يف ليختنش ربربتاين  33.8يف املا ربربة ح ربربأ تاي ربربة ع ربربام  ،2016وه ربربو رق ربربم مرتف ربربع
ابملعربرباي الدوليربربة .وقربربد اسربربتمر عربربرب عقربربود مربربن الربربزمن التعربرباير الس رب مي بربربني السربربكان احمل يربربني واألجانربربب،
خاصة وأن السكان األجانب يشاركون يف النجاح القتصادي بنفس قربدر مشرباركة السربكان احمل يربني وهربم
من رب ربربدجمون يف اهلياك رب ربربل الجتماعي رب ربربة ل ة رب ربربد .ويش رب ربربكل إدم رب ربربا األجان رب ربربب ش رب ربربا الا مركرب رب ربزايا ل رب ربربدى حكوم رب ربربة
ليختنش ربربتاين .ويعت ربربرب الن ربربدما عم ي ربربة متةادل ربربة تتط ربربب الحرب ربرتام والتف ربرباهم املش ربربرتك م ربربن جان ربربب اجملتم ربربع
املضربربيف واملهربرباجرين ع ربربى حربربد س ربواء ،وهربربو يسربربتند إىل مةربربدأ راملطالةربربة والربربرتويكر .فالنربربدما يتوقربربف ع ربربى
استعداد املهاجرين وجهودهم لالندما يف اجملتمع وع ى انفتاح سكان ليختنشتاين.
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 -56ويتضربربمن كربربل مربربن قربربانون حريربربة احلركربربة يف املنطقربربة القتصربربادية األوروبيربربة وقربربانون امل ربواطنني
السويسريني واألجانربب هربذين املةربدأين املتع قربني ابلنربدما ت قربانون حريربة احلركربة يعتربرب هربدف ا يتعربني
وقيق رب  ،أمربربا قربربانون األجانربربب فهربربو الت ربزام قربرباطع .ويُشربربرتئ ع ربربى األجانربربب الربربذين خيضربربعون لقربربانون
األجانربربب أن يتعرف ربوا ع ربربى األح ربوال الجتماعيربربة والظربربرو املعيشربربية يف ليختنشربربتاين ،وخاصربربة أن
يتع موا ال غة األملانية املكتوبة واملنطوقة .ومن خالل إبرام اتفاق لالندما  ،يتعهد الشخأ الربذي
خيضربربع لقربربانون األجانربربب أبن يكتسربربب معرفربربة ال غربربة األملانيربربة ،فضربالا عربربن املعرفربربة األساسربربية ابلنظربربام
القانوين ل يختنشربتاين وهيكربل الدولربة فيهربا .ويف املقابربل ،تربدعم الدولربة إدمربا األجانربب عربن طريرب
ت ربربداب م ربربن قةي ربربل املس ربرباعدة املالي ربربة لاللتح ربرباق ب ربربدورات ال غ ربربة و ت ربربف مش ربرباريع اإلدم ربربا  .ويتمت ربربع
األشربربخاص حربربام و اجلنسربربية األجنةيربربة احلربربا زون ع ربربى تص ربري صربرباح بربربنفس مربربا يتمتربربع ب رب مواطنربربو
ليختنشتاين من حرية التنقل وحرية اختيار حمل اإلقامة داخل احلدود الوطنية.
 -57وتعم ربربل ه ربربذه الت ربربداب ع ربربى وس ربربني تك ربربافؤ الف ربربرص ،واحل ربربد م ربربن التميي ربربز ،وتعزي ربربز التف ربرباهم
املتةادل .وبتع م ال غة األملانيربة ،تتحسربن كثرب ا احتمربالت عثربور األجانربب ع ربى عمربل وكربذلك قربدرهتم
ع ى املشاركة يف احلياة العامة .وهذا يق ل إىل حد كة من خطر اإلقصاء والتمييز الجتماعيني.
 -58ويربربؤدي النظربربام املدرسربربي دورا هام رب ا آخربربر يف إدمربربا السربربكان األجانربربب وتعزيربربز التسربربام
والتفاهم بني السكان احمل يني واألجانب .ويرجى الطالع ع ربى التربداب املتخربذة يف هربذا الصربدد،
والواردة مناقشتها يف الفصل الفرعي جيم (تع يم األطفال األجانب وإدماجهم).
 -7طالبو اللجوء (التو يتان  81و)82

تنقي قانون ال جوء
 -59أجربربري يف عربربام  2016تنقربربي لقربربانون ال جربربوء املربربؤر  14كربربانون األول/ديسربربمرب 2011
(اجلريربربدة الرتيربربة لعربربام  ،2012رقربربم  .)29ودخ ربربت التعربربديالت حيربربز النفربرباذ يف  1كربربانون الثربرباين/
ينربرباير  .2017ويتمثربربل اهلربربد مربربن التنقربربي يف تسربريع اإلجربراءات وابلتربربال تقصرب فربرتات النتظربربار
لماذ القرار بشأن ال جوء وعدم املقةولية ،وتسريع عم ية اإلعادة إىل الوطن ،ومربن اإلسربراع يف
بدء تداب اإلدما لألشخاص الذين هم يف حاجة فع ية إىل احلماية ولالجئني املعرت هبم .ويف
الوقربربت نفسرب  ،ميكربربن هلربربذه التربربداب أن مفربربف مربربن العربرببء الواقربربع ع ربربى نظربربام ال جربربوء ،يربربث ميكربربن
استخدام القدرات املتوفرة لصاح األشخاص الذين هم يف حاجة فع ية ل حماية .وتتمثل العناصر
الر يسربية ل قواعربد اجلديربدة يف تسربريع اإلجربراءات مربن خربالل تربداب إجرا يربة ت فربة وإضربافة أسربةاا
جديربدة لعربدم املقةوليربة .ول يربزال قربانون ال جربوء يسربتند إىل مةرباد اتفاقيربة الالجئربني لعربربام ،1951
مبا يف ذلك مةدأ عدم اإلعادة القسرية ،وهو حياف ع ى التقاليد اإلنسانية يف ليختنشتاين.

اإلجراء املتةع والةياانت اإلحصا ية
 -60جي ربربري يف الةداي ربربة إيرب ربواء األش ربربخاص ال ربربذين ي تمس ربربون ال ج ربربوء يف ليختنش ربربتاين يف مرك ربربزي
الستقةال املركزيني يف فربادوز (األسربر والنسرباء املسربافرات مبفربردهن) ويف تريسربن (الرجربال املسربافرون
مبفربربردهم) .وتربربدير رابطربربة ليختنشربربتاين ملسربرباعدة الالجئربربني مركربربز فربربادوز ،الربربذي يضربربم حنربربو  60مربربن
م تمسربربي ال جربربوء ،ومركربربز تريسربربن ( 34طالربربب جلربربوء كحربربد أقصربربى) عم ربالا ابملربربادة  59مربربن قربربانون
ال جربربوء واتفربرباق األداء املربربربم بربربني احلكومربربة والرابطربربة .ومبجربربرد تقربربد الط ربربب ،حيربربدد مكتربربب اهلجربربرة
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واجل ربوازات أسربربةاا ط ربربب ال جربربوء وهويربربة طالربربب ال جربربوء وكربربذلك الطري رب الربربذي أخربربذه يف السربربفر.
وعن ربربد اس ربربتجواا طال ربربب ال ج ربربوء ،يس ربربتخدم مكت ربربب اهلج ربربرة واجلرب ربوازات مرتمجرب رب ا م ربربؤهالا يف ح ربربال
الضربربرورة .ويربربنأ قربربانون ال جربربوء ع ربربى أن رب يتعربربني ،أثنربرباء السربربتجواا ،أن يكربربون هنربرباك اثربربل عربربن
منظمات املعونة ملراقةة احرتام حقوق مقدم الط ب ،ما مل يرفض الشخأ ذلك.
 -61وخربربالل الفربربرتة بربربني عربربامي  2012و ،2016قربربُدم يف املتوسربربل  95ط ربربب جلربربوء سربربنوايا
(ت رب ربرتاوح األرقرب ربربام الفع يرب ربربة برب ربربني  73و 154ط ة رب ربا) .وفيمرب ربربا يتع رب رب مبعظرب ربربم ط ةرب ربربات ال جرب ربربوء الةرب ربربال
عددها  477ط ةا واملقدمة بني عربامي  2012و ،2016مل يربتمكن مقربدمو الط ةربات مربن إثةربات
وضرب رب ربربع الالجرب رب ربربئ أو الترب رب ربربدليل ع ي رب رب رب وفق رب رب رب ا لتش رب رب ربريعات ليختنشرب رب ربربتاين ومعرب رب ربرباي اتفاقيرب رب ربربة الالجئرب رب ربربني
لع ربربام  ،1951أو ك ربربان أح ربربد الة ربربدان األوروبي ربربة األخ ربربرى مس ربربؤولا ع ربربن تنفي ربربذ إجرب ربراءات ال ج ربربوء
والرتحيل وفقا ألحكام دب ن.
 -62وخالل الفرتة بربني عربامي  2012و ،2016مت ترحيربل مربا جمموعرب  216شخصرب ا تنفيربذا
لقرار س ا .ونقل  45من األشخاص املرح ني إىل ب د آخر من ب دان إجراء دب ربن مبوجربب ذلربك
اإلجربراء ،يف حربربني أن  115شخصربا ربربادروا ليختنشربربتاين خاضربربعني لضربوابل فُرضربربت ع ربربيهم .وقربربد
قربربام  95شخص رب ا بسربربحب ط ربربةهم ل جربربوء و ربربادروا الة ربربد طواعيربربة ،بينمربربا هتربربرا  130شخص رب ا مربربن
اإلنفاذ من خالل الختةاء .وخالل الفربرتة نفسربها ،مت العربرتا ب رب  41شخصرب ا بصربفتهم لجئربني
يف ليختنشتاين.
 -63وابإلض ربربافة إىل إجرب ربراءات ال ج ربربوء املنتظم ربربة ،قة ربربت ليختنش ربربتاين  24شخصرب رب ا كالجئ ربربني
معربربرت هبربربم مربربن ب ربربدان اثلثربربة يف الفربربرتة مربربا بربربني عربربامي  2012و 2016وذلربربك كجربربزء مربربن بربرانمك
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إلعربادة التربوطني .وابإلضربافة إىل ذلربك ،تشربارك ليختنشربتاين
طوعرب رب ا يف ت ربربداب إع ربربادة الت ربربوطني الرب رب اعتم ربربدها الو ربرباد األورويب يف ع ربربام  2016وق ربربد تعه ربربدت
ابستيعاا  43طالب جلوء من إيطاليا و/أو اليوانن .ووصل أول  10من طالا ال جوء السوريني
من اليوانن إىل ليختنشتاين يف كانون الثاين/يناير .2017
 -64ويتضمن كل مربن قربانون ال جربوء وقربانون املربواطنني السويسربريني واألجانربب أحكامرب ا بشربأن
الطربربرد والرتحيربربل .ول جيربربوز طربربرد الالجئربربني الربربذين منح ربوا حرب ال جربربوء يف ليختنشربربتاين إل إذا كربربانوا
ميث ون هتديدا ع ى أمن ليختنشتاين الداخ ي أو اخلارجي أو ارتكةوا انتهاكربا خطرب ا ل نظربام العربام.
ويصربربدر أمربربر ابلرتحيربربل دا م رب ا يف حالربربة رفربربض ط ربربب ال جربربوء أو رفض رب بسربربةب عربربدم ج ربواز قةول رب .
ويتضربربمن أمربربر الرتحيربربل موعربربدا تا ي رب ا ل مغربربادرة بربربني سربربةعة أايم وثالثربربني يوم رب ا .ومربربع ذلربربك ،إذا كربربان
الرتحيل اكن ،أو جا ز ،أو معقول ،يؤمر حينها بقةول الشخأ املع ع ى أسا
مؤقت ع ى أن يراجع ذلك كل عام .ويتضمن قانون ال جوء أيضربا حكمربا بعربدم اإلعربادة القسربرية
استنادا إىل املادة  33من اتفاقية الالجئربني لعربام  1951واملربادة  3مربن التفاقيربة األوروبيربة حلقربوق
اإلنسان.
 -65وإذا مل ميتثربربل األشربربخاص الربربذين حيم ربربون جنسربربية أجنةيربربة ل موعربربد النهربربا ي املفربربروض ع ربربيهم
ملغربادرة الة ربد ،يربؤمر ابمرباذ تربداب قسربرية حمتم ربة .ويشربمل ذلربك الحتجرباز التحضرب ي والحتجربرباز
رهنا ابلرتحيل .ول جيوز فرض ت ك التداب إل ع ربى األشربخاص الربذين ب غربوا سربن اخلامسربة عشربرة
ول جيربربوز مةربربد يا أن ةتربربد مربربدهتا لفربربرتة تزيربربد ع ربربى سربربتة أشربربهر .ويف بعربربض احلربربالت (عربربدم التعربرباون
أو الت ربربأخر يف احلص ربربول ع ربربى األوراق) ميك ربربن التمدي ربربد لف ربربرتة ثالث ربربة أش ربربهر .وم ربربع ذل ربربك ،ل جي ربربوز
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القصر الربذين تربرتاوح أعمربارهم بربني  15و 18سربنة ألكثربر مربن ثالثربة أشربهر أو ألكثربر مربن
احتجاز ّ
سربربتة أشربربهر شربربام ة ل تمديربربد .وابلنسربربةة إلج ربراءات دب ربربن ،ف رب ن أطربربول فربربرتة احتجربرباز حمتم ربربة لتربربأمني
النق ربربل ه ربربي  30يومرب رب ا .ويف الف ربربرتة املش ربربمولة ابلتقري ربربر م ربربن ع ربربام  2012إىل ع ربربام ُ ،2016وض ربربع
مربربا جمموعرب  65شخصربا يف الحتجربرباز التحضرب ي أو الحتجربرباز رهنربا ابلرتحيربربل .وكقاعربربدة عامربربة،
ي ربربؤمر هب ربربذا الحتج ربرباز بف ربربرتة وجي ربربزة قة ربربل اإلنف ربرباذ ،أي أن رب رب ميك ربربن ترحي ربربل معظ ربربم األش ربربخاص يف
ضون  96ساعة ،وهم ُحيتجزون عادة يف السجن الوط ملدة لي ة أو لي تني فقل.

لغات ليختنشتاين  -دورات ال غة األملانية لالجئني وطالا ال جوء
 -66يهربربد مشربربروع الربربتع م ال غربربوي الربربذي حيمربربل اسربربم رلغربربات ليختنشربربتاينر ،والربربذي وضربربع يف
ليختنشتاين ،إىل مساعدة الالجئني وطالا ال جوء ع ى التواصل يف اجملتمع بشكل أسرع وأفضربل
ابكتساهبم معرفة أساسربية ابل غربة األملانيربة .وهتربد هربذه الطريقربة املسربتخدمة إىل ةكربني املربتع م مربن
الربربتك م ،وهربربي مصربربممة خصيص ربا لظربربرو الالجئربربني وطربربالا ال جربربوء وبيئربربتهم اخلاصربربة .ويف كربربانون
األول/ديسربربمرب  ،2015أةربربت جمموعربربة مربربن م تمسربربي ال جربربوء يف ليختنشربربتاين بنجربرباح دورة رلغربربات
ليختنشتاينر األوىل.
 -67وكانت هذه إشارة الةدء يف تصميم دورات لتدريب املدربني تتجاوز حدود ليختنشتاين.
وتقربربوم رابط ربربة رالربربتع م اجلدي ربربدر يف ليختنش ربربتاين اآلن بتربربدريب مدرس ربربي ال غربربات يف أملاني ربربا والنمس ربربا
وسويسرا وليختنشتاين.
 -68ومنربربذ بدايربربة عربربام  ،2016مت تربربدريب حنربربو  150مدرس رب ا يف أملانيربربا والنمسربربا .وقربربد شربربارك
حأ اآلن حنو  3 000طالب جلوء يف دورة ال غة األملانية ابستخدام طريقة رالتع م اجلديدر .وقد
أثةربربت هربربذا املشربربروع جناح رب بصربربورة خاصربربة يف كربربانتون سربربانت ربربالن السويسربربري حيربربث مت تربربدريب
أكثربر مربن  100مربدر مربن املتطربوعني يف مشربروع رمدرسربة احلربير مربن قةربل أربعربة مربدربني يعم ربون
بشكل دا م يف األشهر األخ ة.
 -8مكافحة العنصرية (التو يات )62-51
 -69ليختنشتاين دولة طر يف التفاقية الدولية ل قضاء ع ى مجيع أشكال التمييز العنصربري
املؤرخة  21كانون األول/ديسمرب ( 1965اجلريربدة الرتيربة  ،2000رقربم  .)80ويف فربرتة التمهيربد
لالنضربربمام إىل التفاقيربربة ،جربربرى تشربربديد أحكربربام القربربانون اجلنربربا ي املتع قربربة ابلتمييربربز العنصربربري .ومنربربذ
ع ربربام  ،2003ص ربربدرت يف ليختنش ربربتاين أربع ربربة أحك ربربام إدان ربربة ابلتميي ربربز العنص ربربري مبوج ربربب أحك ربربام
املادة  283من قانون العقوابتت صدر اثنربان منهربا عربن حمكمربة األحربدامب ،وكاليربا ابلسربجن مربع
وقربربف التنفيربربذ ،أمربربا احلكمربربان اآلخربران فقربربد أصربربدرهتما احملكمربربة السربربابقة ل مقيمربربني القربربانونيني ( ربربل
األول  8أشخاص أدينوا يف قضية واحدة ،والثاين شخصا واحدا أدين كم آخر) .وكانت هربذه
األحكام ابلسجن ملدة ترتاوح بني  3و 9أشهر مع وقف التنفيذ.
 -70وقد نفذت ليختنشربتاين بنجرباح تربداب عديربدة لتعزيربز التسربام والتفرباهم املتةربادل .وهنرباك
جلنة ل حماية من العنف تتعامل مع مكافحربة العنربف يف اجملربال العربام (مبربا يف ذلربك التطربر بربدافع
إيربربديولوجي ودي رب ) .وخربربالل الف ربربرتة بربربني ع ربربامي  2010و ،2015نفربربذت ال جن ربربة بنجربرباح خط ربربة
لتربربداب مكافحربربة التطربربر اليمي رب  .وابإلضربربافة إىل عربربدد مربربن التربربداب األخربربرى ل توعيربربة ،أنشربربئ يف
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عام  2010فري اخلرباء املع مبكافحة التطر اليمي والتابع ل جنة احلمايربة مربن العنربف ،ولديرب
وليربة إلرشرباد األخصربربا يني الجتمرباعيني الربذين يواجهربربون موضربوع التطربر اليميرب  ،ولتقربد املزيربربد
مربربن التربربدريب ،وبنربرباء املعرفربربة الستشربربارية .ويف عربربام  ،2016مت توسربربيع نطربرباق وليربربة فري رب اخل ربرباء
لتشربمل التطربربر بربربدافع إيربربديولوجي وديرب  ،ومت تعربربديل السربربم وفقربا لربربذلك (هربربو اآلن رفريرب اخلربرباء
املع مبكافحة التطر اليمي ").
 -71ومنربربذ عربربام  ،2011جيربربري سربربنوايا إعربربداد تقريربربر رصربربد ل تطربربر اليمي رب يف ليختنشربربتاين،
ويتربرباح هربربذا التقريربربر ل جمهربربور منربربذ عربربام  ،2015ويشربربمل مجيربربع أشربربكال التطربربر بربربدافع سياسربربي
أو ديرب أو أبي دافربربع إيربربديولوجي آخربربر .وهربربو يوثرب مجيربربع احلربوادمب والتربربداب املتع قربربة ابلتطربربر يف
ليختنشتاين .وكما يتةربني مربن تقربارير الرصربد السربنوية ،مل تسربجل أي أعمربال عنربف تربرتةل ابلتطربر
اليميرب رب يف ليختنش ربربتاين من ربربذ ع ربربام  ،2012ومل يُكش ربربف ع ربربن أي حال ربربة م ربربن التط ربربر السياس ربربي
أو العقا دي أو الدي .
 -72ويشربربكل تعزيربربز التفربرباهم املتةربربادل ومكافحربربة كراهيربربة األجانربربب جربربزءا ل يتج ربزأ مربربن املنربرباهك
الدراس ربربية .وع ربربى مس ربربتوى التع ربربيم يف امل ربربدار  ،تع رب رب أيي ربربة خاص ربربة ل توعي ربربة ابلت ربرباري ول تثقي ربربف
السياسربربي .فربربالتع يم حربربول الش ربرتاكية الوطنيربربة (النازيربربة) هربربو مربربادة إلزاميربربة ذات أولويربربة يف املنربرباهك
الدراس ربربية ل مس ربربتوى الث ربربانوي .وابإلض ربربافة إىل التع ربربيم ال ربربدي  ،تق ربربدم امل ربدار الثانوي ربربة أيض رب ا م ربربادة
رالدين والثقافةر ،ال هتد إىل تعزيز فهم ت ربف األداين والثقافربات .ويقربدم ل تالميربذ املسرب مني
تع يم دي إسالمي ع ى مستوى املدار البتدا ية .وتدعم الدولة هذا التع يم ماليا .وهكذا فرب ن
التمييربربز العنصربربري والتعصربربب ل ميربربثالن مشربربك ة يف جمتمربربع ليختنشربربتاين يف الوقربربت احلاضربربر ،وذلربربك
ألسةاا من أيها التداب ال امذت ابلفعل.
 -9التوجه اجلنسي (التو ية )70
 -73مرب ربربع برب ربربدء نفرب ربرباذ القرب ربربانون املتع رب رب ابلش رب ربراكات املسرب ربربج ة لرب ربربألزوا مرب ربربن نفرب ربربس اجلرب ربربنس يف
عربربام ( 2011قربربانون الش ربراكة املسربربجل ،الةربرباا زاي ،اجلريربربدة الرتيربربة لعربربام  ،2011رقربربم ،)350
قربربدمت مسربرباية هامربربة ل تغ ربربب ع ربربى التمييربربز واحملرمربربات الجتماعيربربة املتع قربربة ابملث يربربة اجلنسربربية .ومنربربذ
ذلربربك احلربربني ،ةكربربن األزوا مربربن نفربربس اجلربربنس يف ليختنشربربتاين مربربن تسربربجيل ش ربراكاهتم .ويشربربكل
التسربربجيل األسربربا القربربانوين لش ربراكة احليربرباة ومربربا ي ربرتةل هبربربا مربربن حقربربوق وواجةربربات متةادلربربة .ويعتربربرب
األزوا املسرب ربربج ون إىل حرب ربربد كة رب رب معرب ربربادلني ل رب ربربزوجني املخت ف رب ربي اجلرب ربربنس .رب رب أن تة رب رب األطفرب ربربال
واستخدام اإلجراءات الطةية اإلجنابية ل جيوز لألشخاص الذين يعيشون يف شراكة مسج ة.
 -74ويف أي ول/سربربةتمرب  ،2016اعتمربربد الربملربربان إصربربالحا ل قربربانون الربربذي يربربنظم أتربرباء الشربربركاء
املسربربج ني .ومربربع تغي رب القربربانونُ ،وضربربع القربربانون الربربذي يربربنظم أتربرباء الشربربركاء املسربربج ني ع ربربى قربربدم
املس ربرباواة م ربربع الق ربربانون ال ربربذي ي ربربنظم أت ربرباء املت ربربزوجني .وميك ربربن ل ش ربربريكني املس ربربج ني اآلن أن خيت ربربارا
إمربربا احتفربرباظ كربربل منهمربربا ابسربربم عا ت رب اخلربرباص  -كمربربا كربربان احلربربال مربربن قةربربل  -أو أن يع نربربا أمربربام
مكت ربربب الس ربربجل امل ربربدين عن ربربد تس ربربجيل الش ربراكة اس ربربم العا ربربة ال ربربذي ير ة ربربان يف اس ربربتخدام كاس ربربم
مش ربربرتك .ويف احلال ربربة األخرب رب ة ،جي ربربوز ل ش ربريك ال ربربذي ل يس ربربتخدم اس ربربم عا ترب رب كاس ربربم مش ربربرتك أن
يضربربيف ات رب السربرباب  ،إبعربربالن ذلربربك أمربربام مكتربربب السربربجل املربربدين ،قةربربل أو بعربربد السربربم املشربربرتك،
اا خي اسم عا ة مزدوج ا .ودخل اإلصالح حيز النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير .2017
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ابء -احقوق املدنية والسياسية (التو يات  10و 19و 20و 78-73و)80
مكافحة ال ار ابلةشر
 -75منربذ آذار/مربربار  ،2008دخ ربت ليختنشربربتاين كدولربربة طربربر يف اتفاقيربربة مكافحربربة اجلرميربربة
املنظمرب ربربة عرب ربربرب الوطنيرب ربربة (اتفاقيرب ربربة ابل مرب ربربو؛ اجلريرب ربربدة الرتيرب ربربة لعرب ربربام  ،2008رقرب ربربم  )72وبروتوكوليهرب ربربا
ملكافح رب ربربة هتري رب ربربب امله رب ربرباجرين (اجلري رب ربربدة الرتي رب ربربة لع رب ربربام  ،2008رق رب ربربم  )73وملن رب ربربع وقم رب ربربع ال رب ربربار
ابألشخاص ،وخباصة النسرباء واألطفربال ،واملعاقةربة ع يرب (اجلريربدة الرتيربة لعربام  ،2008رقربم .)74
وليختنش ربربتاين ط ربربر أيض رب ربا ،من ربربذ أاير/م ربربايو  ،2016يف اتفاقي ربربة جم ربربس أورواب بش ربربأن إج رب ربراءات
مكافحة ال ار ابلةشر .ويتس تعريف ال ار ابلةشر يف القانون اجلنا ي (املربادة  104منرب ) مربع
أحكام بروتوكول منع وقمع ال ار ابألشخاص وأحكام اتفاقية جم س أورواب.
 -76ومل تظه ربربر ح ربربأ اآلن أي ربربة ح ربربالت لال ربربار ابلةش ربربر يف ليختنش ربربتاين .رب رب أن الراقص ربربات
القادمربربات مربربن ب ربربدان اثلثربربة والعربربامالت يف املالهربربي ال ي يربربة والربربال مربربنحن تصربرباري إقامربربة قص رب ة
األجرب رب ربربل حرب رب ربربأ ش رب رب ربربةائ/فرباير  ،2016مت وديرب رب ربربدهن كفئرب رب ربربة ض رب رب ربربعيفة .وقرب رب ربربد أوقرب رب ربربف يف ش رب رب ربربةائ/
فربايربربر  2016مشربربروع ما ربربدالينا لوقايربربة الضربربحااي احملتم ربربني الربربذي كربربان قربربد أط رب عربربام ،2009
حيربربث أن تص رباري اإلقام ربربة القص رب ة األجربربل مل تع ربربد تصربربدر من ربربذ ذلربربك احلربربني .وكج ربربزء مربربن ذل ربربك
املشربربروع ،اشتربربُرئ ع ربربى الراقصربربات مربربن ب ربربدان اثلثربربة الربربال يعم ربربن يف ليختنشربربتاين أن يشربرباركن يف
أحربربدامب إعالميربربة يقربربوم فيهربربا اث ربربو الس رب طات ومكتربربب مسربرباعدة الضربربحااي إبطربربالع النسربرباء ع ربربى
حقربوقهن والتزامربرباهتن .وةثربربل اهلربربد مربربن هربربذه األحربربدامب الشربربهرية يف املسربرباعدة ع ربربى منربربع الظربربرو
السربربتغاللية احملتم ربربة يف املالهربربي ال ي ي ربة وإعطربرباء ضربربحااي ال ربربار احملتم ربربني إمكانيربربة احلصربربول ع ربربى
املشورة والوصول إىل خيارات دعم الضحااي.
 -77ومل تنظم هذه األحدامب اإلعالمية منذ شربةائ/فرباير  2016ألن تشربغيل الراقصربات مربن
ب ربربدان املنطق ربربة القتص ربربادية األوروبي ربربة ل ميك ربربن أن يعتم ربربد ع ربربى حض ربربور ه ربربذه األح ربربدامب .بي ربربد أن
املا ربربدة املسربربتديرة املعنيربربة ابل ربربار خلصربربت يف نشربربرة تربربوزع ع ربربى الراقصربربات أهربربم املع ومربربات املتع قربربة
ابحلقربوق واللتزامربات ،فضربالا عربن إدراجهربربا مع ومربات التصربال ابلسرب طات العامربة .وابإلضربربافة إىل
ذلربربك ،اضربربط عت الشربربرطة الوطنيربربة ومكتربربب اهلجربربرة واجل ربوازات ،منربربذ توقربربف األحربربدامب اإلعالميربربة،
بعم يربربات تفتربربير متزايربربدة ،جيربربري فيهربربا رصربربد حالربربة الراقصربربات مربربن حيربربث اإلقامربربة واربربرو العمربربل
ومدفوعات املرتةات وأماكن اإلقامة .وتواصل املا دة املسربتديرة املعنيربة ابل ربار رصربد التطربورات يف
ه رب ربذا اجمل رب ربربال وس رب ربربتتخذ املزي رب ربربد م رب ربربن اإلج رب ربراءات حس رب ربربب القتض رب ربرباء .ويف أي ول/س رب ربربةتمرب ،2017
اعتمربربدت احلكومربربة أيض ربا نسربربخة حمدثربربة مربربن راملةربرباد التوجيهيربربة ملكافحربربة ال ربربار ابلةشربربرر ،ال رب
كانربربت قربربد نشربربرت أول مربربرة يف عربربام  2007وهربربي وربربدد الختصاصربربات واإلج ربراءات ال رب يتعربربني
اتةاعها بصورة إلزامية يف حالت ال ار ابلةشر.

استحدامب قواعد بشأن احلماية

القضا ية ل شهود

 -78يف عربربام  ،2014اعتمربربد الربملربربان أحكام رب ا جديربربدة بشربربأن احلمايربربة رب القضربربا ية ل شربربهود
(اجلريدة الرتيربة لعربام  ،2014رقربم  ،)109اربا يربرتةل جز يربا هبربد التصربدي ع ربى اتفاقيربة جم ربس
أورواب بشأن إجراءات مكافحة ال ار ابلةشر .وحأ اعتماد القانون ،مل يكربن قربانون ليختنشربتاين
ينأ إل ع ى احلماية القضا ية ل شهود .وقد نفذت بعربض تربداب احلمايربة رب القضربا ية ل شربهود
GE.17-19277

19

A/HRC/WG.6/29/LIE/1

ع ى أسا واجب الشرطة الوطنية العام يف تفادي اخلطر ،ولكن مل يكن هناك أي أسا قانوين
حيسربن
لربامك محاية الشهود حأ ذلك احلني .وأ قربت هربذه الفجربوة بتنقربي قربانون الشربرطة الربذي ّ
محاية ضحااي اجلرمية والشهود ع يها.

إدخال تغي ات ع ى القواعد ال تنظم اإلجهاض
 -79أدى تنقربي القربربانون اجلنربربا ي ،الربربذي اعتمربربده الربملربربان يف آذار/مربربار  2015ودخربربل حيربربز
النفاذ يف  1ةوز/يولي  ،2015إىل إدخال تعديالت ع ى القواعد ال تنظم اإلجهاض .ويتمثربل
أهم تغي يف عدم ربر املربرأة ،وذلربك مبوجربب التعربديل املربدخل ع ربى الفقربرة  )3(96مربن القربانون.
فاملرأة احلامل ال أتت مح هربا مل تعربد عرضربة ل مالحقربة القضربا ية إذا أجربري إترباء احلمربل ع ربى يربد
طةيربربب .بيربربد أن تنقربربي القربربانون ل يغرب مربربن حقيقربربة أن القيربربام ابإلجهربرباض يف ليختنشربربتاين ل يربزال
فعالا يعاقب ع ي مجيع املتورطني في  -عدا املرأة احلامل نفسها  -إل يف احلالت الواردة أدانه.
 -80ف تاء احلمل ل خيضع ل عقوبة إذا كربان ضربرورايا لتفربادي هتديربد خطرب حليرباة املربرأة احلامربل
أو أضربرار جسربربيمة لصربحتها ل ميكربربن تفاديهربربا بسربربةل أخربربرى ،أو كانربربت املربرأة احلامربربل قاصربربرة وقربربت
احلمربربل ،أو إذا كربربان هنربرباك ،يف حربربال امل ربرأة احلامربربل ،ا تصربرباا (املربربادة  ،)200أو اعتربربداء جنسربربي
(املربربادة  )201أو إذا كربربان هنربرباك ،يف حربربال شربربخأ ل ميكنرب الربربدفاع عربربن نفسرب أو معربربوق عق يرب ا،
انتهربرباك جنسربربي (املربربادة  )204ق ربد ارتكربربب وجربرباء احلمربربل نتيجربربة لربربذلك الفعربربل .ومضربربع أس ربربةاا
اإلعفاء من العقوبة لشرئ إتاء احلمل من قةل طةيب.
 -81والطةيربربب املعربرباؤ مسربربؤول عربربن ضربربمان الوصربربول اآلمربربن إىل إج ربراءات اإلجهربرباض والرعايربربة
ل متابع رب ربربة بع رب ربربد اإلجه رب ربرباض .ويق رب ربربدم الطةي رب ربربب ل مرب رب ربرأة املعني رب ربربة املش رب ربربورة ح رب ربربول العي رب ربربادات املتاح رب ربربة
أو املؤسسات الصحية األخرى .كما يقوم املركز املتخصأ  schwanger.liبتقد املشربورة والربدعم
ل نساء والزوجني يف حالة احلمل املر وا في وكذلك قةل ولدة الطفل وأثناءها وبعدها.
 -82وميثربربل منربربع احلمربربل رب املر ربربوا في رب واإلجهربرباض أولويربربة عاليربربة يف ليختنشربربتاين .وتشربربكل
تداب تنظيم األسرة جزءا مربن نظربام الرعايربة الصربحية العامربة وهربي مضربمونة ل جميربع؛ ووسربا ل منربع
احلمربربل متربربوفرة .ويقربربدم الربربدعم فع ربالا لألطفربربال والشربربةاا يف املربربدار بطريقربربة مناسربربةة ل عمربربر لتطربربوير
حيرباهتم اجلنسربربية بصربربورة مسربربتق ة ومسربربؤولة .ومربربن خربربالل املشربرباركة يف مواضربربيع مثربربل تقريربربر الشربربخأ
لشؤون جسده وووه ،والصداقة ،واحلب ،ومنع احلمل ،يتمثل اهلربد يف تع ربم األطفربال والشربةاا
سةل التعة عن مشاعرهم واحتياجاهتم من خالل الثقة ابلنفس وفهم احلدود الالزمة وخ قها.

إصالح القانون الذي ينظم األتاء
 -83يف أي ول/سربةتمرب  ،2014أقربر الربملربان إصربالح ا ل قربانون الربذي يربنظم األترباء ،بربدأ نفربرباذه
يف  1كانون الثاين/يناير  .2015وحي ل زوجني اآلن الستمرار يف استخدام اسربم العا ربة السرباب
بعربربد الربربزوا  -دون ال جربربوء إىل اسربربتخدام اسربربم عا ربربة مربربزدو  .ول ي ربزال قا م ربا اخليربربار الربربذي يتربربي
ل عروس ربني اختيربربار اسربربم عا ربربة أحربربديا كاسربربم مشربربرتك ،وكربربذلك شربربأن خيربربار تش ربكيل اسربربم عا ربربة
م ربربزدو  .وأدخ ربربل تغي رب آخ ربربر ع ربربى الق ربربانون ال ربربذي ي ربربنظم اس ربربم طف ربربل الوال ربربدين رب املت ربربزوجني م ربربن
بعضهما الةعض .وقةل هذا التغي  ،كان الطفل يعطربى اسربم األم قةربل الربزوا  .وإذا كانربت األم قربد
أخذت اسم زوجها يف زوا ساب واحتفظت ب ع ى الر م من النفصال أو الطالق ،ف ن ذلك
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كربربان يربربؤدي إىل أن يكربربون لكربربل مربربن األم والطفربربل واألا اسربربم عا ربربة ت ربربف .ومربربع تغيرب القربربانون،
أصة الطفل اآلن أيخذ اسم عا ة األم احلال .وحيصل طفل الوالدين املتزوجني ،كقاعربدة عامربة،
ع ى اسم العا ة املشرتك ل والدين .أما إذا مل يكن لربدى الوالربدين اسربم عا ربة مشربرتك ،فرب ن الطفربل
أيخذ اسم العا ة الذي يقرره الوالدان ل .

إدما جرا م التعذيب واجلرا م ال ينأ ع يها القانون اجلنا ي الدول
 -84تعمل احلكومة حاليا ع ى تنقي القانون اجلنا ي .ويف إطار هذه العم ية ،نظربر فريرب عامربل
يف مرسوم تعديل القانون اجلنا ي النمساوي لعام  2015وإمكانية تكييف بعربض العناصربر إلدخاهلربا
يف قانون ليختنشتاين اجلنا ي ،مبا يف ذلك ما يتع ابملادة ( 312التعذيب) ،واملادة ( 321اجلربرا م
ضرب ربربد اإلنسرب ربربانية) واملرب ربربادة  ،321الفق رب ربرات (ا)(-و) (ج رب ربرا م احلرب ربربرا) ،واملرب ربربادة  321الفقرب ربربرة (ك)
(جرمية العدوان) .وإبدرا هذه العناصر يف قانون ليختنشتاين اجلنا ي ،ف ن ليختنشتاين ستكون قربد
نف ربربذت توص ربربيات جلن ربربة األم ربربم املتح ربربدة ملناهض ربربة التع ربربذيب وتوص ربربيات الس ربربتعراض ال ربربدوري الش ربربامل
لعام  .2013ومن املقرر بدء إجراءات التشاور بشأن تنقي القانون اجلنا ي يف تاية عام .2017

جيم -احقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
احلياة العم ية يف ليختنشتاين
 -85تعربربد ليختنش ربربتاين موقع رب ا اقتصربربادايا ح ربربديث ا ومتنوع رب ا ،وبنهايربربة ع ربربام  ،2016كان ربربت ت ربربوفر
فرص العمل لرب  37 453شخص ا ،وهذا العربدد مرتفربع جربدا وبشربكل خربار عربن املربألو ابملقارنربة
مع جمموع السكان الةال  37 815نسمة يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2016وهو يعرب عن
اقتصاد دينامي مزدهر.
 -86ومربربن أصربربل  37 453شخصربا يعم ربربون يف ليختنشربربتاين ،كربربان هنربرباك  17 214شخصربا
يقيمون يف الة د أيضا .وكان  20 239شخصا ،أي  54.0يف املا ة مربن العربام ني يف ليختنشربتاين،
من املتنق ني عرب احلدود من ب دان أخرى.
 -87والةطالة منخفضة جدا ابملعاي الدولية .ويف عربام  ،2016ب رب متوسربل املعربدل السربنوي
ل ةطالة  2.3يف املا ة .وبني األجانب ،كان متوسل معدل الةطالة يف عام  2016بنسةة  3.4يف
املا ة ،أي أع ى بق يل من بني مواط ليختنشتاين ( 1.6يف املا ة).
 -88وكجربربزء مربربن جمموعربربة مربربن التربربداب الراميربربة إىل احلفربرباظ ع ربربى الشربراكة الجتماعيربربة وتعزيزهربربا،
ص ربربدر يف ع ربربام  2007الق ربربانون املتع رب رب ابنطة ربرباق اتفاق ربربات التف ربرباوض اجلم ربرباعي (اجلري ربربدة الرتي ربربة
لعام  ،2007رقم  .)101ويشكل هذا القانون األسا القانوين لتوسربيع نطرباق اتفرباق التفرباوض
اجلماعي املربم بني الشركاء الجتماعيني يف قطرباع مربا ليشربمل القطرباع القتصربادي املعرب ك رب  .ويف
الوقت نفس  ،هناك أكثر مربن  15مربن اتفاقربات التفرباوض اجلمرباعي امل زمربة الرب تربنظم احلربد األد
لألجور وساعات العمل وشروئ العمل األخرى بغرض التصدي ألي إ راق اجتمرباعي أو إ ربراق
لألجربربور .وقربربد أسربربس الشربربركاء الجتمربرباعيون مؤسسربربة رSAVEر لرصربربد وإنفربرباذ اتفاقربربات التفربرباوض
اجلماعي ال يُع ن أتربا م زمربة بوجرب عربام .وقربد عينربت املؤسسربة جلنربة مركزيربة مشربرتكة هلربذا الغربرض.
ومنحربربت ال جنربربة املركزيربربة هربربذه مسربربؤوليات وس رب طات ل تحق رب مربربن المتثربربال لألحكربربام املنصربربوص
ُ
ع يها يف اتفاقات التفاوض اجلماعي وإلنفاذها يف نطاق التطةي ذي الص ة.
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الضمان الجتماعي
 -89لربربدى ليختنش ربربتاين مس ربربتوى معيش ربربي رفي ربربع وش ربربةكة ض ربربمان اجتم ربرباعي متط ربربورة ج ربربدا .وم ربربن
اجلدير ابملالحظة أن أجربري خربالل الفربرتة املشربمولة ابلتقريربر تنقربي جز ربي ل تشربريع املتع رب ابلتأمينربات
الجتماعيربربة واملسربرباعدة الجتماعيربربة دخربربل حيربربز النفربرباذ يف كربربانون الثاين/ينربرباير  .2013وألغيربربت جلربربان
الرعايربربة العامربربة التابعربربة ل ة ربربدايت وأجربربري وربربديث ل نظربربام .رب أن املنظربربور الة ربربدي يف جمربربال املسربرباعدة
الجتماعية ل يزال يراعى من خالل إشراك ر ساء الة دايت يف عم ية صنع القرار.
 -90ول يوجربربد فقربربر مط رب يف ليختنشربربتاين .فاألشربربخاص رب القربربادرين ع ربربى دفربربع تك ربرباليف
املعيشربربة ع ربربى الربربر م مربربن ت ربربف التأمينربربات الجتماعيربربة حيرب هلربربم أن يطربربالةوا ابملسربرباعدة الجتماعيربربة
املاليربة كحربربد أد ل ربربدخل .ونتيجربربة هلربربذه الفوا ربربد الجتماعيربربة جز يربا ،تتربربد نسربربةة األسربربر املنخفضربربة
الدخل يف ليختنشتاين مقارنة بة دان أخرى .ويف عام  ،2016ت قت  630أسرة دعمرب ا ماليرب ا يف
ش ربربكل مس ربرباعدة اجتماعي ربربة .وتض ربربم األس ربربر ال رب رب  630ه ربربذه  968شخص رب ا .وب ربربذلك تك ربربون نس ربربةة
األشخاص الذين يت قون مساعدة مالية مةاشرة  2.6يف املا ة.

تع يم األطفال األجانب وإدماجهم
 -91لدى ليختنشتاين نظام تع يمربي يعمربل بسالسربة يسربم ل نربا ابلخنربرائ يف الربتع م مربدى
احلياة ويعطي كل فرد يف الة د أفضل الفرص التع يمية .وهناك تسع سنوات من التع ربيم اإللزامربي.
والتع يم املدرسي متاح جماانا جلميع األطفال والشةاا بغض النظربر عربن األصربل أو النتمرباء الربدي
أو اجلنس أو اإلعاقة .كما أن رايض األطفربال جمانيربة قةربل الةربدء ابلتع ربيم اإللزامربي .والنمربو الفربردي
وتكافؤ الفرص يا اهلدفان األساسيان لنظام التع يم يف ليختنشتاين.
 -92ومربربع ذلربربك ،فرب ن األطفربربال القربربادمني مربربن خ فيربربة هجربربرة اث ربون ةثربربيالا زا ربربدا يف ذلربربك النربربوع
من املدار الذي تربنخفض فيهربا املتط ةربات األكادمييربة .وبصربر النظربر عربن خ فيربة اهلجربرة ،هنرباك
عوام ربربل أخ ربربرى ت ربربؤثر ع ربربى جن ربرباح الطف ربربل دراس ربربيا .وأاه ربربرت الختة ربربارات الوطني ربربة أيض رب ربا ابلنس ربربةة
ل يختنشربربتاين أن ل وضربربع الجتمربرباعي والقتصربربادي  -الجتمربرباعي وكربربذلك اخل فيربربة التع يميربربة ل والربربدين
أثر كةرب ع ربى النجرباح الدراسربي .وقربد أولربت ليختنشربتاين أولويربة قصربوى هلربذه املسربألة يف السربنوات
األخ ة وبذلت جهودا عديدة ل تصدي هلذه اجلوانب بتداب هادفة.
 -93ومثة تربداب عديربدة تعربزز تكربافؤ الفربرص .ويربوفر لألطفربال النرباطقني ب غربات أجنةيربة تع ربيم لغربوي
مكثف يف مادة خاصة هي راألملانية ك غة اثنيةر ،وذلك هبربد مربنحهم القربدرة ع ربى متابعربة التع ربيم يف
الصفو العادية أو رايض األطفال أبقل ما ميكن من الصعوابت ال غوية .وابإلضافة إىل ذلربك ،هنرباك
جمموع ربربة واس ربربعة م ربربن امل ربواد املعروضرب ربة يف ص ربربفو التع ربربيم اخل ربرباص ،وم ربربن الت ربربداب الرتبوي ربربة الجتماعي ربربة،
وتداب الدعم ال تقدمها املدار  .كما شهدت السنوات األخرب ة توسربع ا يف بربرامك التع ربيم املةكربر قةربل
بدء رايض األطفال ،هبد وسني الرتقاء ابألطفال والوالدين الناطقني ب غة أجنةية.
 -94وبنهايربربة التع ربربيم اإللزامربربي ،يتربرباح ل شربربةاا اخليربربار بربربني الةربربدء ابلتربربدريب امله رب أو اسربربتكمال
نظ ربربام التع ربربيم الع ربربام يف اجلمن ربربازيزم (املدرس ربربة الثانوي ربربة األكادميي ربربة العام ربربة) الرب رب تعرب رب ّدهم ل تع ربربيم الع ربربال
األكادميي .وجيمع التدريب امله بني العمل العم ي يف شركات الت مذة الصناعية وبربني التربدريب يف
املربربدار املهني ربربة وال ربربدورات املتخصص ربربة .وبنربرباء ع ربربى الت ربربدريب امله رب  ،ميكربربن متابع ربربة التخص ربربأ م ربربن
خربربالل التربربدريب املهرب ع ربربى مسربربتوى جربربامعي .ومربربن خربربالل الةكربربالوراي املهنيربربة املتكام ربربة أو الةكربربالوراي
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املهنية الالحقة ،ميكن لطالا التربدريب املهرب وصربيل التع ربيم العربام املوسربع واحلصربول ع ربى قةربول يف
مؤسسربربات التع ربربيم العربربال األكربربادميي .ومربربا بربربرح نظربربام التع ربربيم املربربزدو (الت مربربذة املهنيربربة) يسربربهم إسربربهام ا
هام ا يف إدما الشةاا يف سوق العمل منذ عقود خ ربت ،وهربو يعتربرب أيضرب ا عربامالا هامرب ا مربن عوامربل
النجاح ابلنسةة لقتصاد ليختنشتاين ،ألن يوفر التدريب ملتخصصني مؤه ني هيالا عاليا.

الوقاية من اإلدمان
 -95يف عرب ربربام  ،2015أجريرب ربربت دراسرب ربربة لطرب ربربالا ليختنشرب ربربتاين عرب ربربن العقرب ربرباق املشرب ربربروعة و رب رب
املشربربروعة ،واألدويربربة ،ووسربربا ل اإلعربربالم اجلديربربدة ونشربربرت يف عربربام  .2016وكانربربت النتربربا ك املتع قربربة
ابستهالك املواد املسةةة لالدمان من قفةل األطفال يف سن اخلامسة عشربرة يف ليختنشربتاين إجيابيربة.
وقد تضاءلت بوضوح مشاكل إساءة اسربتعمال النيكربوتني والكحربول والقنربب واألدويربة الرب كانربت
حمور مح ة الوقايربة األخرب ة .واخنفربض عربدد الشربةاا الربذين تنرباولوا الكحربول  10مربرات أو أكثربر يف
الثالثني يوما املاضية بشكل م حوظ مقارنة ابلدراسات ال أجريت يف عامي  2011و.2005
ومثة صورة ااث ة واضحة فيما يتع ابستهالك النيكوتنيت فقد اخنفض عدد املربدخنني بشربدة منربذ
عربربام  ،2005وقربربد ا رب اسربربتخدام العقربرباق رب املشربربروعة إىل الخنفربرباض ،ولكربربن نسربربةة الشربربةاا
الربربذين جرب ربوا القنربربب شربربهدت ارتفاع ربا .وتربربدلل الةيربرباانت املستخ صربربة مربربن دراسربربات الطربربالا ع ربربى
جنربرباح ب ربرامك الوقايربربة مربربن اإلدمربربان ال رب بربربدأ األخربربذ هبربربا يف عربربام  2006وهربربي تربربدعم اسربربتمرار ت ربربك
الربامك ،مع إدخال التحسينات املال مة ل فئات املستهدفة واملواد املسةةة لالدمان.
 -96وتشمل الربامك املنفذة واملستمرة ،ع ى سةيل املثال ،مح ة رالعمل من أجل المتناع عربن
الشربربرار ورأسربربةوع احل ربوار حربربول الكحربربولر مربربع األخربربذ بتربربداب ت فربربة ،وتطةي رب اهلواتربربف الذكيربربة.
كما سيجري تنفيذ مح ة رالت مذة اخلالية من التدخنير ومح ربة متعربددة السربنوات ل وقايربة مربن التةرب
وربت عن ربوان رالربربتخ أ مربربن التربربدخنير .وجيربربري العمربربل حالي ربا ع ربربى وضربربع تربربداب تتع رب ابسربربتخدام
القنربربب .واهلربربد مربربن ذلربربك ك رب هربربو التثقيربربف والتوعيربربة ،وكربربذلك تعزيربربز كربربل مربربن مسربربؤولية الوالربربدين
واملسؤولية الذاتية لدى الشةاا من أجل نب الرهتان.

الدراسة الستقصا ية عن الصحة لعام 2017
 -97ستشربارك ليختنشربربتاين هربربذا العربام يف الدراسربربة الستقصربربا ية السويسربرية عربربن الصربربحة ل مربربرة
الثانية .وع ى مدار السنة ،سيجري استقصاء  1 000شخأ ،يتم اختيارهم عشوا ي ا بعمر 15
س ربربنة ف ربربأكثر ويعيش ربربون يف ليختنش ربربتاين ،ح ربربول وض ربربعهم الص ربربحي ،وزايراهت ربربم ل طةي ربربب ،وع ربرباداهتم
الغذا ية وعن الكحول واملخدرات ،واستخدام األدوية ،و رب ذلربك مربن بيرباانت .ومربن املقربرر نشربر
النتا ك يف خريف عام  .2019وستكون الةياانت صاحلة ل مقارنة بةياانت الدراسربة الستقصربا ية
األوىل عربربن الصربربحة ال رب أجربربرت عربربام  ،2012وكربربذلك ابلةيربرباانت ال ربواردة مربربن سويس ربرا .وسربربتوفر
األرق ربربام مع وم ربربات ع ربربن تط ربربور الس رب وك والوض ربربع الص ربربحي لس ربربكان ليختنش ربربتاين وك ربربذلك ع ربربن آاثر
محالت الوقاية املنفذة يف السنوات األخ ة ،اا يرسي أساسا قيما ل سياسة الصحية يف املستقةل.

دال -التعاون والتضام الدوليان (التو يات )85-83
 -98إن فهربربم ليختنشربربتاين لنفسربربها  -بوصربربفها ب ربربدا ني رب ا وش ربريك ا موثوق رب ا ب رب يف اجملتمربربع الربربدول -
يع أتا تساهم بنصيةها يف التضامن الدول .ويف عام  ،2014ب غربت نسربةة املسرباعدة اإلوا يربة الرتيربة
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ال رب تقربربدمها ليختنشربربتاين  0.5يف املا ربربة .وب غربربت نفقربربات ليختنشربربتاين ذات الص رب ة ابملسربرباعدة اإلوا يربربة
الرتيربربة  23.3م يربربون فرنربربك سويسربربري يف عربربام  ،2015وصربربرفت  24.1م يربربون فرنربربك سويسربربري مربربن
مرب ربوارد املس ربرباعدة اإلوا ي ربربة الرتي ربربة يف ع ربربام  .2016ونظرب ربرا ل حس ربرباا املت ربربأخر ل ن ربرباتك احمل ربربي اإلمج ربربال
والربربدخل الربربوط اإلمجربربال ،فرب ن بيربرباانت املسربرباعدة اإلوا يربربة الرتيربربة املقدمربربة يف عربربام  2014هربربي أحربربدمب
الةياانت .ول تزال ليختنشتاين م تزمة بتحقي هد املساعدة اإلوا ية الرتية الةال  0.7يف املا ة.
 -99ويف إطربربار اتفاقيربربة األمربربم املتحربربدة ملكافحربربة الفسربرباد ،كانربربت ليختنشربربتاين أول دولربربة طربربر
جيربري تقييمهربربا مربربن حيربربث تنفيربربذ الفصربل املتع رب ابسربربرتداد األصربربول يف  .2017/2016وقربربد نشربربر
تقري ربربر التقي ربربيم يف أي ول/س ربربةتمرب  .2017و ربربت اس ربربتنتاجات خ ربرباء اس ربربرتداد األص ربربول م ربربا ي ربربيت
ريوجد لدى ليختنشتاين نظام قانوين راس لسرتداد األصول ،وقد أعادت فعالا مةربال كةرب ة مربن
األمربوال  ...وع ربربى الربربر م مربربن صربربغر حجمهربربا ،فرب ن ليختنشربربتاين تشربربارك بنشربربائ يف تطربربوير وتعزيربربز
التعاون الدول من أجل مكافحة سل األموال وإعادة األموال املسروقة" .

خامسا -التشاور مع اجملتمع املدين
 -100يضربربط ع اجملتمربربع املربربدين بربربدور هربربام يف ليختنشربربتاين .وتكتسربربي اجلمعيربربات العديربربدة أييربربة
خاصربربة يف هربربذا الصربربدد .وميكربربن إنشربرباء اجلمعيربربات ريربربة يف ليختنشربربتاين ،طاملربربا أن الغربربرض منهربربا
ل خيالف القانون .وميكربن العثربور ع ربى األسربا القربانوين لربذلك يف املربواد  260-246مربن قربانون
األشربربخاص والشربربركات .وتربربدعم الدولربربة والة ربربدايت إنشربرباء اجلمعيربربات بوسربربا ل ت فربربة ،مبربربا يف ذلربربك
ماليرب ا .وميكربربن إنشربرباء املنظمربربات رب احلكوميربربة ريربربة يف ليختنشربربتاين كجمعيربربات .وهنربرباك مجعيربربات
عديدة تعمل يف جمال حقوق اإلنسان أبوسع معانيها.
 -101ومنذ عام  ،2009جيرى مكتب الشؤون اخلارجية حوارا سنوايا يف جمال حقوق اإلنسان
مع املنظمات احلكومية املهتمة يف ليختنشربتاين .ويف احلربوار مربع املنظمربات رب احلكوميربة هلربذا
الع ربربام ،أتيح ربربت ل منظم ربربات املش ربرباركة الفرص ربربة ل تع ي رب ع ربربى مش ربربروع التقري ربربر ال ربربوط لالس ربربتعراض
الدوري الشامل .وقد نظمت هذه املناسةة يف  11أي ول/سةتمرب  ،2017مبشاركة أكثر من 30
اربربثالا ع ربربن املنظم ربربات رب احلكومي ربربة واملؤسس ربربات واهليئ ربربات املس ربربتق ة والقط ربرباع اخل ربرباص .وت ربربرد آراء
املشاركني فيما يتع ابلتقرير الوط فيمربا يتع رب الربة حقربوق اإلنسربان يف ليختنشربتاين بوجرب عربام
يف تقرير موجز أرف بتقرير الستعراض الدوري الشامل (املرف ).

سادسا -م حظات ختامية
 -102يتض اام االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل األخ ااء و ا ا ل تق ااارير اخلا ارباء ال اادوليني
واألوروبي ااني وال اازايرات القلري ااة ال ااأت ا اااموا ر ااا ا ي اادات متك اارر علا ا املس ااتو الرفي ااع
املستو حماية حقوق اإلنسان يف ليختنشتاي  .ويف الوات نفسه تدرك حكوماة ليختنشاتاي
أن م الضروري وم املمك دخال مزيد م التحسينات .وستستفيد حكومة ليختنشتاي
م ا احااوار احكااومي الاادو يف طااار عمليااة التقياايم الاادوري الشااامل الثال ا لليختنشااتاي
والتو يات املنبثقة ع ذل احوار معيار ام لتحديد ما حتتاج ىل األخ به م جراءات
يف السنوات املقبلة.
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