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 مقدمة -أوال   

يعتربربربربربرب تعزيربربربربربز حقربربربربربوق اإلنسربربربربربان ومحايتهربربربربربا مربربربربربن أولربربربربربوايت سياسربربربربربة ليختنشربربربربربتاين الداخ يربربربربربة  -1
وتؤيد ليختنشتاين كل التأييد آلية الستعراض الدوري الشامل، وهي تع رب  أييربة كةرب ة  .واخلارجية

  .ع ى ت ك اآللية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل
يف  ، وقد أجري التقييم الثاين ل يختنشتاين، يف سياق عم ية الستعراض الربدوري الشربامل -2

توصربربربربربربية إىل  85مربربربربربربن هربربربربربربذا التقيربربربربربربيم، قربربربربربربربُدم مربربربربربربا جمموعربربربربربرب  وكجربربربربربربزء  .2013كربربربربربربانون الثاين/ينربربربربربرباير 
منهربربربا، يف حربربربني أتربربربا قة ربربربت بصربربربورة جز يربربربة أربربربربع توصربربربيات  70وقة ربربربت ليختنشربربربتاين  .ليختنشربربربتاين

 .توصية مع تع يل ذلك الرفض 11وقد رفضت  .أخرى
لتنفيربربذ التوصربربيات، وهربربو يةربربني  2013ويركربربز هربربذا التقريربربر ع ربربى التربربداب  املتخربربذة منربربذ عربربام  -3

الربربربرب  ساسربربربربية األتطربربربربورات الكمربربربربا ينربربربرباقر التقريربربربربر   .قربربربربد أحربربربربرز يف جمربربربربالت عديربربربربدة كةربربربرب اا   اا أن تقربربربربدم
 .يف جمالت مل يغطها الستعراض الدوري الشامل األخ استجدت 

، والربرب  تشربربك ت مربربن ا ربربتال  يضربربم 2017يف آذار/مربربار   واحلكومربربة الربرب  ُعينربربت حربربديثاا  -4
ع ربربى تعزيربربز تكربربافؤ الفربربرص بربربني بوجربرب  خربرباص حربربزا املربربواطنني التقربربدميني والوربرباد الربربوط ، سربربتعمل 

 .تفاق ال تال ل وفقاا وذلك  ،الرجل واملرأة، والتضامن مع احملرومني، والتعاون بني األجيال

 املنهجية -اثنيا   

وقةربل  .أعد هذا التقرير مكتب الشؤون اخلارجية مبشاركة من مجيربع املكاتربب اإلداريربة املعنيربة -5
اعتمربربربرباد احلكومربربربربة ل تقريربربربربر، أُرسربربربربل إىل ال جربربربربان واملؤسسربربربربات املعينربربربربة ذات الصربربربرب ة  قربربربربوق اإلنسربربربربان، 

وكجربربزء مربربن مناسربربةة  .واملؤسسربربة الوطنيربربة املسربربتق ة حلقربربوق اإلنسربربان، ومنظمربربات اجملتمربربع املربربدين املهتمربربة
و أن تقربدم أع رب  ع ربى التقريربر يف ح قربات عمربل و/يتم تنظيمها، ميكن ل جهات الفاع ربة املهتمربة أن ت

 .مت استالمها يف الفصل اخلامس ال  وميكن الطالع ع ى موجز ل تع يقات .تع يقات مكتوبة
عربن حالربة حقربوق اإلنسربان  مسربتكمالا  تقريربراا كربل سربنة ، تنشر احلكومة  2010ومنذ عام  -6

وهربو  .موضوع ذي صرب ة  قربوق اإلنسربان 100ويتضمن التقرير بياانت عن حنو  .يف ليختنشتاين
أداة هامربربة لالبربربالذ الربربذي تقربربوم بربرب  ليختنشربربتاين يف إطربربار السربربتعراض الربربدوري الشربربامل والتفاقربربات 

املنظمربربربربات  ربربربرب  إبربربربربالذ عربربربربن  الدوليربربربربة حلقربربربربوق اإلنسربربربربان، ولتصربربربربميم السياسربربربربة يف الربربربربداخل، فضربربربربالا 
 .www.aaa.llv.liوالتقرير متاح يف صفحة املنشورات يف املوقع  .احلكومية واجلمهور العام

 اإلطار القانوين واملؤسسي -اثلثا   
 اإلطار القانوين -ألف 

مربن دسربتور ليختنشربتاين العديربد مربن احلقربوق واحلربرايت  44إىل  مكربرراا  27تتضمن املواد  -7
أساسربية أخربرى مربن  وقد استخ صت احملكمة الدستورية، يف سوابقها القضا ية، حقوقرباا  .األساسية

 .احلقوق املنصوص ع يها يف الدستور أو اعرتفت هبا كحقوق أساسية مستق ة    مكتوبة

http://www.aaa.llv.li/
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وتتسربربم العم يربربة التشربربريعية يف ليختنشربربتاين ابلشربربفافية، فهربربي تشربربرتئ مشربرباركة الربربدوا ر املتربربأثرة  -8
ميكربربربن لكربربربل وخربربربالل إجربربربراء التشربربرباور،  .ل تشربربرباور العربربربام حوهلربربرباوتعمربربربم مشربربرباريع القربربربوانني  .املهتمربربربة أو

ويربربنق   .شربربخأ أو جمموعربربة أو منظمربربة يف ليختنشربربتاين اربربن يهمربرب  القربربانون املقربربرتح أن يقربربدم تع يقاتربرب 
مشروع القانون يف أعقاا ذلك، وتؤخذ التع يقات الواردة يف العتةار أبكرب قدر اكربن ومسربتطاع،  

قربربرتاح املعربربدل، وينظربربر الربملربربان بعربربد ذلربربك يف ال .يف التقريربربر الربربذي يصربربف مشربربروع القربربانون كمربربا تربربدر 
 .أو أن يرفض يدخل ع ي  املزيد من التعديالت وجيوز ل  أن يعتمد القرتاح دون تغي  أو أن 

وحيرب   .قربوق بعيربدة املربدى يف جمربال الدميقراطيربة املةاشربرة كما يتمتع مواطنو ليختنشربتاين  -9
هلربربربربم أن يقربربربربدموا املةربربربربادرات التشربربربربريعية والدسربربربربتورية إمربربربربا لكربربربربي يعتمربربربربدها الربملربربربربان أو لعرضربربربربها ع ربربربربى 

إلجربربراء اسربربتفتاء  يربربدعواأن  وحيربرب  ملربربواط  ليختنشربربتاين أيضربرباا  .التصربربويت الشربربعا إذا رفضربربها الربملربربان
ية والتشربربريعات ع ربربى التعربربديالت الدسربربتور  شربربعةياا  ع ربربى قربربرارات الربملربربان، وابلتربربال أن يتط ةربربوا تصربربويتاا 

 .واملعاهدات الدولية
 ربربربتمس التوصربربربل إىل ح ربربربول مربربربع  ت ربربربف ويسربربربتتةع ذلربربربك أنربربرب  خربربربالل العم يربربربة التشربربربريعية، يُ  -10

املصربرب حة، وتسربربهم اجملموعربربات املخت فربربة يف اجلوانربربب املتع قربربة  قربربوق اإلنسربربان جمموعربربات أصربربحاا 
 .ع ى أسا  مستمر

تكااااااااافؤ الفااااااااار   املؤسسااااااااة الوطنيااااااااة حقاااااااااوق اإلنسااااااااان و  اااااااا    يا ااااااااال -ابء 
 (30-21 )التو يات

 .شربربربهد نظربربربام محايربربربة حقربربربوق اإلنسربربربان يف ليختنشربربربتاين عربربربدة تغيربربرب ات يف األشربربربهر األخربربرب ة -11
ملةربرباد   ويتمثربل أهربربم وأبربرز هربربذه التغيرب ات يف إنشربرباء مؤسسربة وطنيربربة مسربتق ة حلقربربوق اإلنسربان وفقربرباا 

دوليربربة املعنيربربة  قربربوق اهليئربربات ال  ت ربربفُ  قربربدمتها منربربذ أمربربد طويربربلتوصربربيات  نُفربربذتابريربربس، وبربربذلك 
 .2013يف الستعراض الدوري الشامل لعام  وردتاإلنسان وتوصيات 

، اعتمربربربد برملربربربان ليختنشربربربتاين القربربربانون املتع ربربرب  بتشربربربكيل 2016ويف تشربربربرين الثربربرباين/نوفمرب  -12
(، 504، رقربربم 2016حقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين )اجلريربربدة الرتيربربة ل يختنشربربتاين لعربربام  رابطربربة

سربربا  القربربانوين ل مؤسسربربة الوطنيربربة حلقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين، وقربربد دخربربل والربربذي يشربربكل األ
ويف الوقربربربت نفسربربرب ، أقربربربر الربملربربربان مسربربرباية ماليربربربة يف  .2017كربربربانون الثاين/ينربربرباير   1حيربربربز النفربربرباذ يف 

 360 000فرنربربك سويسربربري ) 350 000املؤسسربربة ع ربربى مربربدى السربربنوات الربربثالمب املقة ربربة، مبة ربرب  
املؤسسة اجلديدة ع ى العمل بشكل مستقل، اخترب  هلربا  قدرةولضمان  .دولر أمريكي( يف السنة

أُط ربرب  وقربربد  .الشربربكل القربربانوين جلمعيربربة ذات منفعربربة مشربربرتكة مبوجربربب قربربانون األشربربخاص والشربربركات
 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ليختنشتاين اسربم ررابطربة حقربوق اإلنسربان يف ليختنشربتاينر ع ى
(Verein für Menschenrechte).  ومبوجب القانون، تعمل الرابطة كمكتب أمربني  ل مظربامل، ولربديها

وتشربربمل مسربربؤولياهتا إسربربداء املشربربورة  .وليربربة واسربربعة حلمايربربة وتعزيربربز حقربربوق اإلنسربربان يف ليختنشربربتاين
ل سربربرب طات العامربربربة واألطربربربرا  اخلاصربربربة بشربربربأن قضربربربااي حقربربربوق اإلنسربربربان، ودعربربربم ضربربربحااي انتهاكربربربات 

 حقربوق اإلنسربان يف ليختنشربتاين، وإجربراء التحقيقرباتحقوق اإلنسان، وإطالع اجلمهور ع ى حالربة 
 والتوصية ابلتداب ، وإعداد تع يقات ع ى مشاريع القوانني واملراسيم وع ربى التصربدي  ع ربى التفاقربات

دمربربربك مكتربربربب أمربربربني املظربربربامل املعربربرب  وقربربربد أُ  .الدوليربربربة، وتشربربربجيع احلربربربوار مربربربع اهليئربربربات الوطنيربربربة والدوليربربربة
حيربتف  بقربي ، يف رابطة حقربوق اإلنسربان، ولكنرب  2009ام ابألطفال والشةاا، الذي أنشئ يف ع

 .ابت  احلال وت مظ ة الرابطة
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ويعمربربربربل اجملتمربربربربع املربربربربدين حاليربربربرباا ع ربربربربى تطربربربربوير املؤسسربربربربة الوطنيربربربربة حلقربربربربوق اإلنسربربربربان بشربربربربكل  -13
وقربربربد اعتمربربربد اجملتمربربع املربربربدين النظربربربام األساسربربي ل رابطربربربة يف كربربربانون  .مسربربتقل، دون مشربربرباركة احلكومربربة

، وهربربربربو جم ربربربربس يضربربربربم سربربربربةعة 2020-2017وانتخربربربربب جم سربربربرباا هلربربربربا ل فربربربربرتة  2016األول/ديسربربربربمرب 
 أمانربربة تعمربربل منربربذ حزيربربران/ ول رابطربربة .أشربربخاص  تصربربني ومعربربروفني، مربربن ليختنشربربتاين ومربربن اخلربربار 

واحلكومربربربة مقتنعربربربة أبن املؤسسربربربربة  .بربربربدوام كامربربربربل( 1.5ثالثربربربة مربربربوافني )مربربربربا يعربربربادل ب 2017 يونيربربرب 
ع قربربربدماا بتعزيربربز مسربربربتوى حقربربوق اإلنسربربربان واحلربربربرايت اجلديربربدة سربربربتولد قيمربربة مضربربربافة، وابلتربربال سربربربتدف

 .جداا  مستوى عال  أصالا األساسية يف ليختنشتاين، وهو 
مربربن عم يربة إصربربالح هتربد  إىل  ميربربع  وكربان إنشرباء املؤسسربربة الوطنيربة حلقربربوق اإلنسربان جربزءاا  -14

، وإىل الختصاصات واملربوارد يف جمربال اإلدمربا  وتكربافؤ الفربرص، اربا كربان موزعرباا بربني هيئربات عديربدة
توحيربربربربد مهربربربربام املشربربربربورة والربربربربدعم املسربربربربتق ة )واربربربربا ف أمنربربربرباء املظربربربربامل( ضربربربربمن املؤسسربربربربة اجلديربربربربدة حلقربربربربوق 

شرباريع اإلدمربا  التابعربة ملكتربب اهلجربرة ملاملسؤوليات الرتية ملكتربب تكربافؤ الفربرص و  تق ونُ  .اإلنسان
، يعمربربربربل مكتربربربربب 2017ومنربربربربذ كربربربربانون الثاين/ينربربربرباير  .واجلربربربربوازات إىل مكتربربربربب اخلربربربربدمات الجتماعيربربربربة

 .اخلربربدمات الجتماعيربربة كهيئربربة ل خربربرباء يف احلكومربربة يعربربص ابملسربربا ل املتصربرب ة ابإلدمربربا  وتكربربافؤ الفربربرص
ق ربت املسربؤوليات املسربربتق ة ملكتربب تكربافؤ الفربربرص إىل املؤسسربة اجلديربدة حلقربربوق اإلنسربان، وكربربذلك ونُ 

كمربربربا ُوضربربربع   .ة قضربربربااي اإلدمربربا ، وجلنربربربة تكربربربافؤ الفربربرصمسربربؤوليات جلنربربربة املسربرباواة بربربربني اجلنسربربربني، وجلنربرب
 .مكتربب أمربني املظربامل املعرب  ابألطفربال والشربربةاا اآلن وربت مظ ربة املؤسسربة اجلديربدة حلقربوق اإلنسربربان
 .ويسربرباعد توحيربربد و ميربربع املسربربؤوليات ع ربربى السربربتفادة مربربن أوجربرب  التربربلزر وع ربربى تيسربرب  تةربربادل اخلربربربات

 .ملالية املوجودة فعالا ع ى حنو أكثر فعالية وكفاءةاستخدام املوارد الةشرية وا وميكن أيضاا 
ّل مكتربربب تكربربافؤ الفربربرص، وجلنربربة تكربربافؤ الفربربرص، وجلنربربة املسربرباواة بربربني اجلنسربربني، وقربربد ُحربرب -15

 كربربربربربانون الثربربربربرباين/  1مربربربربربن  وجلنربربربربربة قضربربربربربااي اإلدمربربربربربا ، يف الشربربربربربكل السربربربربرباب  هلربربربربربذه الكيربربربربرباانت، اعتةربربربربرباراا 
 .ؤون الجتماعية ورابطة حقوق اإلنسانق ت مسؤولياهتا إىل مكتب الش، بعد أن نُ 2017 يناير
أو ع ربى  2008ول يؤثر اإلصالح ع ى مكتب مساعدة الضحااي الذي أنشربئ يف عربام  -16

بوصفها اآللية الوقا يربة الوطنيربة مبوجربب الربوتوكربول  2008جلنة اإلصالحيات ال  تعمل منذ عام 
العقوبة القاسية أو الالإنسربانية  الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب و  ه من ضروا املعام ة أو

وتوجربربربد عربربربدة جلربربربان أخربربربرى وجمربربربالس استشربربارية وأفرقربربربة عام ربربربة لتقربربربد  املشربربربورة ل حكومربربربة  .أو املهينربربة
 .بشأن مواضيع حمددة، مثل جلنة احلماية من العنف

 (20-1الصكوك الدولية حقوق اإلنسان )التو يات  -جيم 
الدوليربربربة واألوروبيربربربة بشربربربأن محايربربربة حقربربربوق ليختنشربربربتاين دولربربربة طربربربر  يف  ت ربربربف التفاقربربربات  -17

 واملمارسة املعتادة حلكومة ليختنشتاين هي أل تقرر النضربمام إىل اتفاقيربة مربا، مربا مل يربتم .اإلنسان
ويكفربل ذلربك التطةيرب  الفع ربي  .الشروئ القانونية والعم ية ذات الص ة ع ى الصعيد الداخ ي هتيئة

ومنربربربربذ السربربربربتعراض الربربربربدوري الشربربربربامل الثربربربرباين  .ذهربربربرباعنربربربربد بربربربربدء نفا املعنيربربربربةجلميربربربربع أحكربربربربام التفاقيربربربربة 
 .، وقعت ليختنشتاين أو صّدقت ع ى اتفاقات إضافية2013 لعام
امل ح  ابتفاقية حقربوق ، صّدقت ليختنشتاين ع ى الربوتوكول الختياري 2013ففي عام  -18

، 2017 ، ويف عربربربامالطفربربربل بشربربربأن بيربربربع األطفربربربال واسربربربتغالل األطفربربربال يف الةغربربرباء ويف املربربربواد اإلابحيربربربة
 .الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتع   إبجراء تقد  الةال اتصّدقت ع ى 



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

GE.17-19277 6 

كمربربربا مت التوقيربربربع، أو التصربربربدي ، ع ربربربى اتفاقربربربات هامربربربة أخربربربرى جمل ربربربس أورواب خربربربالل السربربربنوات  -19
امل حربربرب  ابتفاقيربربربة محايربربربة  15، صربربربّدقت ليختنشربربربتاين ع ربربربى الربوتوكربربربول رقربربربم 2013ففربربربي عربربربام  .املاضربربربية

ع ربربربى اتفاقيربربربة جم ربربربس أورواب بشربربربأن إجربربربراءات  2016حقربربربوق اإلنسربربربان واحلربربربرايت األساسربربربية، ويف عربربربام 
، صربربربّدقت ليختنشربربربتاين ع ربربربى اتفاقيربربربة جم ربربربس أورواب بشربربربأن 2015ويف عربربربام  .مكافحربربربة ال ربربربار ابلةشربربربر

ولتنفيربذ التفاقيربة، جربرى  .ن الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي )اتفاقيربة لنربزاروت(محاية األطفال م
اتفاقيربربة جم ربربس وُوقعربربت  .بعربربض اجلربربرا م املرتكةربربة يف اخلربربار  ليشربربملتوسربربيع نطربرباق اختصربرباص ليختنشربربتاين 

 .2016)اتفاقية اسطنةول( يف عام أورواب ل وقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزل ومكافحتهما 
كما وقعت ليختنشتاين وصّدقت ع ى عدد من التفاقات الدوليربة واألوروبيربة ذات الصرب ة  -20

بروتوكربول مكافحربربة صربربنع (، و 2013 قربوق اإلنسربربانت اتفاقيربة الربربذخا ر العنقوديربربة )التصربدي  يف عربربام 
ة األسربرب حة الناريربربة وأجزا هربربا ومكوانهتربربا والربربذخ ة وال ربربار هبربربا بصربربورة  ربرب  مشربربروعة، املكمربربل لتفاقيربرب

(، ومعاهربربربدة  ربربربارة 2013)النضربربربمام يف عربربام األمربربم املتحربربربدة ملكافحربربة اجلرميربربربة املنظمربربة عربربربرب الوطنيربربة 
)التصربربدي  املتع قربربة ابجلرميربربة اإللكرتونيربربة (، واتفاقيربربة جم ربربس أورواب 2014األسربرب حة )التصربربدي  يف عربربام 

اتفاقيربربة و (، 2016(، واتفاقيربربة جم ربربس أورواب بشربربأن منربربع اإلرهربرباا )التصربربدي  يف عربربام 2016يف عربربام 
(، واتفربربربرباق ابريربربربربس بشربربربربأن تغربربربرب  املنربربربربا  2016)التصربربربربدي  يف عربربربربام القربربربربانون اجلنربربربربا ي بشربربربربأن الفسربربربرباد 

 .(2017(، ومعاهدة حظر األس حة النووية )التوقيع يف عام 2017)التصدي  يف عام 

 (31زايرات اخلرباء الدوليني واهليئات الدولية  ىل ليختنشتاي  )التو ية  -دال 

إىل  -ل تربربربربزال سربربربربارية املفعربربربربول  -وجهربربربربت ليختنشربربربربتاين دعربربربربوة دا مربربربربة ، 2003يف عربربربربام  -21
آليات جم س حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )اإلجراءات اخلاصربة املواضربيعية(، وهربي ترحربب 

 .ابلزايرات ال  تقوم هبا اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان إىل ليختنشتاين
تنشربربربربربربتاين زايرات مربربربربربن اهليئربربربربربربات واث ربربربربربربي وخربربربربربالل الفربربربربربربرتة املشربربربربربربمولة ابلتقريربربربربربر، ت قربربربربربربت ليخ -22

(، وال جنربربة األوروبيربربة 2016املؤسسربات التاليربربةت مفربوض األمربربم املتحربربدة السربامي حلقربربوق اإلنسربان )
، ومربربربدير مكتربربربب املؤسسربربربات (2016ة الالإنسربربربانية أو املهينربربربة )ملنربربربع التعربربربذيب واملعام ربربربة أو العقوبربربرب

(، وبعثربربربربة تقيربربربربيم 2016يف أورواب ) الدميقراطيربربربربة وحقربربربربوق اإلنسربربربربان التربربربربابع ملنظمربربربربة األمربربربربن والتعربربربرباون
(، 2016الحتياجربربات التابعربربة ملنظمربربة األمربربن والتعربرباون يف أورواب يف ضربربوء النتخربرباابت الربملانيربربة )

كمربربربربا تتوقربربربربع ليختنشربربربربتاين زايرة مربربربربن   .(2017وال جنربربربربة األوروبيربربربربة ملناهضربربربربة العنصربربربربرية والتعصربربربربب )
 .2017مفوض جم س أورواب حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 اإلجنازات والتحدايت يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف ليختنشتاي  -رابعا   

 املساوا  وعدم التمييز والفئات الضعيفة بشكل خا  -ألف 

 (35-32لتو يات مبدأ املساوا  وعدم التمييز )ا -1 

مربربربربن دسربربربربتور إمربربربربارة  تعربربربربد املسربربربرباواة بربربربربني مجيربربربربع مربربربربواط  ليختنشربربربربتاين أمربربربربام القربربربربانون جربربربربزءاا  -23
(، 15 رقم، 1921)اجلريدة الرتية لعام  1921تشرين األول/أكتوبر  5ليختنشتاين الصادر يف 
، مت توسربربربيع نطربربرباق هربربربذه املربربربادة مربربربن 1992ويف عربربربام  .( مربربربن الدسربربربتور1)31وتربربربنأ ع يهربربربا املربربربادة 
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ووربددد حقربوق األجانربب مبوجربب  .(2لدستور  يث ابتربت تشربمل املسرباواة بربني اجلنسربني )الفقربرة ا
املعاهربربربدات الدوليربربربربة أو ع ربربربربى أسربربربربا  مةربربربربدأ املعام ربربربربة ابملثربربربل، يف حربربربربال عربربربربدم وجربربربربود معاهربربربربدة دوليربربربربة 

سربرباواة (، رأت احملكمربربة الدسربربتورية أن رمةربربدأ امل2014/146ويف حكربربم انفربربذ حاليربرباا ) .(3 )الفقربربرة
ل سربربربواب  القضربربربا ية  ينطةربربرب  ع ربربربى األجانربربربب وفقربربرباا  ( مربربربن الدسربربربتور1)31 يربربرب  يف املربربربادة املنصربربربوص ع

 .( من الدستورر3)31م ة ابملثل والوارد يف املادة الراسخة، ع ى الر م من التحف  املتع   ابملعا
وتنطةرب   .وليختنشتاين دولة طر  يف عدد كة  من التفاقيربات الدوليربة حلقربوق اإلنسربان -24

ويف عربربربدد مربربربن هربربربذه  .ات ع ربربربى األشربربربخاص الربربربذين يقعربربربون وربربربت سربربربيادة دولربربربة طربربربر هربربربذه التفاقيربربرب
وميكربن التربذرع ابحلقربوق املكفولربة  .التفاقيات، قة ت ليختنشتاين إبجربراء تقربد  الشربكاوى الفرديربة

مبوجب هذه التفاقيات أمام احملكمة الدستورية وذلربك عربن طريرب  إجربراء الشربكاوى الفرديربة، ع ربى 
وإجربربراء عربربرض الشربربربكاوى الفرديربربة ع ربربى احملكمربربربة  .ا دسربربتور ليختنشربربربتاين ربربرار احلقربربوق الربربرب  يكف هربرب

 .الدسربربتورية متربرباح جلميربربع األشربربخاص ضربربد األحكربربام النها يربربة أو املراسربربيم الصربربادرة عربربن سربرب طة عامربربة
أو احلقربربوق املكفولربربة مبوجربربب  وتنظربر احملكمربربة الدسربربتورية يف مربربا إذا كانربربت احلقربوق املكفولربربة دسربربتورايا 

هكربربت، إذا كانربربت السربرب طة التشربربريعية قربربد اعرتفربربت صربربراحة  ربرب  الفربربرد يف التفاقيربربات الدوليربربة قربربد انت
 .(32، رقم 2004من قانون احملكمة الدستورية؛ اجلريدة الرتية لعام  15تقد  شكوى )املادة 

( 2)15حلقربوق اإلنسربان وإدرا  املربادة  ومنذ انضمام ليختنشربتاين إىل التفاقيربة األوروبيربة -25
الدسربربربربتورية، جيربربربربري التربربربربذرع ابحلقربربربربوق األساسربربربربية املنصربربربربوص ع يهربربربربا يف التفاقيربربربربة يف قربربربربانون احملكمربربربربة 

األوروبية حلقوق اإلنسان بصورة منتظمة يف الشكاوى الفردية أمام احملكمة الدستورية، إىل جانب 
ونتيجربربة لربذلك، هنربرباك تنفيربذ فع ربربي ملةربدأ املسربرباواة  .يف الدسربتور ع يهربربا احلقربوق األساسربربية املنصربوص

 .لذلك ل ينظر يف الوقت الراهن يف إجراء أي تعديل ع ى الدستورو  .يف املعام ة
مربربن القربربانون اجلنربربا ي  283، دخربربل حيربربز النفربرباذ تعربربديل ل فقربربرة 2016ويف نيسربربان/أبريل  -26

ويف حني أن التمييز العنصري كان قةل هذا التعديل هربو الوحيربد  .فرض حظراا شامالا ع ى التمييز
ع ربربربربى الكراهيربربربربة  رميربربربربة أصربربربربةحت تشربربربربمل اآلن التحربربربربريض ع نربربربرباا الربربربربذي يعتربربربربرب جرميربربربربة جنا يربربربربة، فربربربرب ن اجل

التمييز ع ى أسا  ال غة أو اجلنسية أو األصل الث  أو الدين أو األيديولوجية أو نوع اجلنس  أو
كما خيضربع   .أو اإلعاقة أو السن أو التوج  اجلنسي، ويُعاقب ع ي  ابلسجن ملدة تصل إىل سنتني

دميها ل جمهربور إىل شربخأ أو جمموعربة مربن األشربخاص بنربرباء ل عقوبربة رفربض تقربد  خدمربة يعتربزم تقرب
مربربربربن التربربربربدريب  ويت قربربربربى املربربربربدعون العربربربربامون والقضربربربرباة مزيربربربربداا  .ع ربربربربى األسربربربربةاا املشربربربربار إليهربربربربا أعربربربرباله

 .يتع   هبذه التعديالت التشريعية فيما
وإىل جانربربربب التعربربربديل الربربربذي أدخربربربل ع ربربربى القربربربانون املربربربذكور أعربربرباله، تتضربربربمن عربربربدة قربربربوانني  -27

فع ربربى سربربةيل املثربربال، يربربنأ قربربانون العمربربل صربربراحة ع ربربى  .ددة ومربربي مربربن التمييربربزحمربرب خاصربربة أحكامربرباا 
ويفّسربر مصربط   رالشخصربيةر ع ربى نطرباق واسربع،  يربث يشربمل  .محاية حقوق شخصربية املواربف

عربربربدم تقضربربي بكمربربا توجربربد أحكربربام   .نربربوع اجلربربنس والعربربرق واجلنسربربية والتوجربرب  اجلنسربربي ومربربربا إىل ذلربربك
ويكفربل  .والقانون املتع رب  مبسرباواة األشربخاص ذوي اإلعاقربةالتمييز يف قانون املساواة بني اجلنسني 

 .هذا اإلطار القانوين ابلفعل احلماية الشام ة من التمييز يف ليختنشتاين
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 (72-71و 50-36ماية م  العنف )التو يات املساوا  بني اجلنسني واح -2 

وقيربرب  املسربرباواة أن   ربرب حققربربت ليختنشربربتاين املسربرباواة بربربني املربربرأة والرجربربل  كربربم القربربانون،  -28
، ول سيما فيما يتع   مبكان العمل، والتوفي  بربني احليرباة بينهما  كم الواقع ل يزال يشكل ودايا 

السياسربربربة نع القربربربرار واملناصربربربب القياديربربربة يف األسربربربرية واحليربربرباة الوايفيربربربة، وةثيربربربل املربربربرأة يف مناصربربربب صربربرب
وع ربربربى مربربربدى السربربربنوات الق ي ربربربة املاضربربربية، اسربربربتمرت اجلهربربربود والتربربربداب  املتخربربربذة يف هربربربذا  .والقتصربربرباد

أييربربربة كةربربرب ة ع ربربربى التوفيربربرب  بربربربني احليربربرباة  2021-2017ويع ربربرب  الربربربربانمك احلكربربربومي ل فربربربرتة  .اجملربربربال
وتعتربربزم احلكومربربة امربرباذ مزيربربد مربربن التربربداب  لتحسربربني الشربربروئ اإلطاريربربة يف  .األسربربرية واحليربرباة الوايفيربربة

 .ارهذا املضم

 املرأة يف السياسة  
كمربربربا هربربربو احلربربربال يف كثربربرب  مربربربن الة ربربربدان األخربربربرى، مل يتحقربربرب  بعربربربد يف ليختنشربربربتاين التمثيربربربل  -29

يف ةثيربربل املربربرأة يف  جيربربداا  وقربربد حققربربت ليختنشربربتاين تربربوازانا  .املتربربوازن ل جنسربربني يف اهليئربربات السياسربربية
الفربربرتة التشربربريعية احلاليربربربة يف املا ربربة( يف  40احلكومربربة، حيربربث هنربرباك وزيربربر ن بربربني كربربربل  سربربة وزراء )

 2013-2009احلربال أيضرباا خربالل الفرتتربني السربابقتني )ع يرب  (، وهو ما كربان 2017-2021)
كانت نسةة النساء بني أعضرباء   ،2017و 2005وخالل الفرتة بني عامي  .(2017-2013و

 5جربربرت يف  ع ربربى أن النتخربرباابت الربملانيربربة الربرب  .يف املا ربربة 24و يف املا ربربة 20الربملربربان تربربرتاوح بربربني 
فهنربرباك ثربربالمب  .شربربهدت، لألسربربف، تراجعربرباا كةربرب اا يف عربربدد النسربرباء يف الربملربربان 2017شربربةائ/فرباير 

وقربد أدت هربذه  .يف املا ربة 12، أي مربا يعربادل عضربواا  25نساء بني أعضاء الربملان الةربال  عربددهم 
بربدوره النتيجة إىل شعور اجلمهور يف ليختنشتاين ع ى نطاق واسع بعربدم فهربم مربا حربدمب، اربا قرباد 

وخربربالل الفربربرتة  .إىل مناقشربربات جاريربربة بشربربأن األسربربةاا وبشربربأن مربربا ميكربربن امربرباذه مربربن تربربداب  مضربربادة
ب ديربربربة، هنربربرباك امربربربرأة واحربربربدة تشربربربغل  11(، ويف الة ربربربدايت الةربربربال  عربربربددها 2019-2015احلاليربربربة )

يف املا ربة مربن األعضرباء يف  17 تة رب  نسربةة النسرباءوع ى مستوى اجملالس الة ديربة،  .منصب العمدة
 .(2019-2015ة احلالية )الفرت 
موجهربة  العمربل السياسربيولتحسني هذه احلالة، تنظربدم منذ عدة سنوات دورة دراسية عن  -30

وهتربربد  الربربدورة هربربذه إىل ةكربربني املربربرأة وتشربربجيعها ع ربربى  .ل نسربرباء، وهربربي ت قربربى اسربربتجابة جيربربدة جربربداا 
ليختنشربربربربربتاين ، أط قربربربربربت 2015ويف عربربربربربام  .املشربربربربرباركة يف العم يربربربربربات السياسربربربربربية ويف النقربربربربربا  العربربربربربام

عربربربرب احلربربربدود عنوانربربرب  راملربربربرأة تقربربربررر ابلشربربربرتاك مربربربع كربربربانتون  راوبونربربربدن السويسربربربري ووليربربربة  مشربربربروعاا 
ويتمثربربربل اهلربربد  مربربن املشربربربروع يف الربربرتويك لتمثيربربل املربربربرأة يف املناصربربب القياديربربربة  .فربربورارلربذ النمسربرباوية

 ت ربربربك ملربربربرأة يفوهربربربو يقربربربدم اإلرشربربرباد ويربربربدعم التوعيربربربة فيمربربربا يتع ربربرب  بتمثيربربربل ا .ومناصربربربب صربربربنع القربربربرار
ر، وح قربربات يسياسربربعمربربل الويتضربربمن املشربربروع دورات دراسربربية قصربرب ة بعنربربوان رصربرباحلة ل  .املناصربربب

العالميربربني احملرتفربربني، ونربربدوة ل خربربرباء لعمربربل عربربن اسربربتخدام وسربربا ل التواصربربل الجتمربرباعي، ودرو  
ويف تايربربربة  .سربربربنة 20و 12مربربربن الة ربربربدان اجملربربرباورة، وبرملربربرباانا ل شربربرباابت الربربربال  تربربربرتاوح أعمربربربارهن بربربربني 

عربن حصربة املربرأة يف وسربا ل  ، قربُدمت دراسربتان إىل اجلمهربور تضربمنتا مسربحاا ل ةيرباانت2016 عام
 .2017وسُيختتم مشروع عرب احلدود ك   بنهاية عام  .ويف املناصب القيادية اإلعالم
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 املرأة يف مكان العمل  

والرجربربل )قربانون املسربرباواة املتع رب  ابملسربرباواة بربني املربرأة  1999آذار/مربربار   10يربوفر قربانون  -31
مسربربرباواة يف سربربربوق (، األسربربربا  القربربربانوين ل 96، رقربربربم 1999بربربربني اجلنسربربربني، اجلريربربربدة الرتيربربربة لعربربربام 

مربربا يربربنظم هربربذا ك  .ومت تنقيحربرب  مربربرتني منربربذ ذلربربك احلربربني 1999وقربربد صربربدر القربربانون يف عربربام  .العمربربل
 ذينمربربربربربربل الربربربربربربيقاضربربربربربربى أرابا الع نوميكربربربربربربن أ .القربربربربربربانون الدعربربربربربرباءات وسربربربربربربةل النتصربربربربربربا  القانونيربربربربربربة

 ويف .ويضيتخ صربربربربربون مربربربربربربن التمييربربربربربز القربربربربربربا م يف مكربربربربربان العمربربربربربربل وأن يُفربربربربربرض ع ربربربربربربيهم دفربربربربربع التعربربربربربرب ل
ومربربربن بربربربني  .املربربربوافني مربربربوعجم يف املا ربربربة مربربربن 40.4 املوافربربربات، كانربربربت نسربربربةة النسربربرباء 2016 عربربربام

املربوافني  جممربوعمربن  يف املا ربة 27.3املوافني العام ني بدوام جز ي، والذين يشربك ون مربا جمموعرب  
ارنربربة بنسربربةة النسربرباء وابملق .يف املا ربربة 73.4ين، ا ربربت حصربربة النسربرباء مرتفعربربة، إذ ب غربربت يف ليختنشربربتا

مربربي أقربربل  سربل اهلر يف قربوة العمربربل بشربكل عربربام، فرب ن نسربربةتهن يف مناصربب املسربربتوايت الع يربا مربربن التس
 .لعامتصاد والقطاع ايف الق إىل حد كة  يف املناصب القيادية ول يزال ةثيل املرأة انقصاا  .بكث 
وقد اخنفض الفرق بني متوسل األجربور الشربهرية ل رجربال والنسرباء ع ربى حنربو مطربرد خربالل  -32

 2014ألحربربربربدمب إحصربربربرباءات األجربربربربور، كربربربربان الفربربربربارق يف عربربربربام  ووفقربربربرباا  .السربربربربنوات العشربربربربر املاضربربربربية
)الذين  فئة العمال األصغر عمراا  ويف .2006يف املا ة يف عام  20يف املا ة ابملقارنة برب  16.5 هو

 اهسنة(، اخنفض الفربرق يف األجربور بربني النسرباء والرجربال عربن مسربتو  24و 20ترتاوح أعمارهم بني 
 ووفقربربرباا  .2014يف املا ربربربة يف عربربربام  1.4إىل  2012يف املا ربربربة يف عربربربام  3.4ت مربربربن نخفض أصربربربالا املربربرب

 يفلدراسربربة أجريربربت بتك يربربف مربربن املكتربربب اإلحصربربا ي الوربربادي السويسربربري، وميكربربن اسربربتخدامها 
يف املا ربربربة مربربربن  56لتماثربربربل اربربربرو  الة ربربربدين، ميكربربن افربربربرتاض أن  تاين أل ربربربراض املقارنربربربة نظربربراا ليختنشربرب

الفربربرق يف األجربربور بربربني النسربرباء والرجربربال ميكربربن تفسربرب ه ابإلشربربارة إىل عوامربربل موضربربوعية مثربربل اخلربربربربة 
 .(1)املهنية واملنصب

ين رابطربربة مربربربوافي ليختنشربربربتال التربربربابع، حصربربربل مشربربربروع راحربربرتام األجربربربورر 2014ويف عربربام  -33
 اين ريربربربومكمربربربا دعمربربربت حكومربربربة ليختنشربربربت  .ع ربربربى جربربربا زة التقربربربدير يف سربربربياق جربربربا زة تكربربربافؤ الفربربربرص
عان كاليا إىل زايدة ويهد  املشرو  .2009املساواة يف األجورر الذي حيتفل ب  سنوايا منذ عام 

ر املتنقل Wagemobileوابلتعاون مع سويسرا، جاء معرض ر .الوعي ابلتمييز يف األجور ضد املرأة
، مبربربربربربا يف ذلربربربربربك ويف هربربربربربذه املناسربربربربربةة، نظربربربربربربّفم العديربربربربربد مربربربربربن الفعاليربربربربربات .2015 فربربربربربادوز يف عربربربربربام إىل

ة مربع لربة مناقشرباجتماعات إرشادية قص ة ل شاابت، وح قة دراسية عربن مفاوضربات األجربور، وجو 
 .النساء أعضاء الربملان

والربزايدة الرب  شربهدهتا وبفضربل الفربرص التع يميربة املمتربازة ومربا وققرب  الفتيربات والنسرباء مربن جنرباح  -34
جلامعيربة )يف دراسربات اع ى مدى السنوات العشربرين املاضربية حصربة الفتيربات والنسرباء الربال  ي ربتحقن ابل

 ليختنشربربتاين(، يفيف املا ربربة مربربن مجيربربع طربربالا التع ربربيم اجلربربامعي  48، ب غربربت نسربربةة اإلانمب 2015عربربام 
 .ةلاملستق قيادية يفمن املمكن أن نتوقع توسعاا كة اا يف نصيب النساء من املناصب ال

 .ومن العوامل احلاتة يف هذا الصدد وسني التوفي  بربني احليرباة األسربرية واحليرباة الوايفيربة -35
وخالل السربنوات األخرب ة، امربذت احلكومربة تربداب   ت فربة يف هربذا اجملربال، وهربي تشربمل ع ربى وجرب  

املنربربزل، ومراكربربز اخلصربربوص مربربا ي ربربيت تشربربجيع توسربربيع نطربرباق بربربرامك مربربا بعربربد الربربدوام املدرسربربي خربربار  
__________ 

 .2014 ت إحصاءات األجورليختنشتاينمكتب اإلحصاء يف إمارة  (1)
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 .تحدامب مدار  عامربة تعمربل طربوال اليربومسالرعاية النهارية و  ها من ترتيةات الرعاية النهارية، وا
 طربربرأ كمربربا  .2000وعمومربرباا، زاد عربربدد مواقربربع الرعايربربة النهاريربربة أبكثربربر مربربن ثالثربربة أضربربعا  منربربذ عربربام 

  بسربربربةب تزايربربربد توسربربربع قربربربوي يف بربربربرامك مربربربا بعربربربد الربربربدوام املدرسربربربي وطربربرباولت الغربربربداء ألطفربربربال املربربربدار 
وتربدعم احلكومربة ابإلعرباانت  .عدة مدار  تعمل طوال اليربوم ليختنشتاين أيضاا  وهناك يف .الط ب
مربربربربا بعربربربربد الربربربربدوام املدرسربربربربي وخيربربربربارات الرعايربربربة النهاريربربربربة خربربربربار  املنربربربربزل، والربربربرب  جيربربربربري وسربربربربينها  بربربربرامك  

 ع مربرباا  ، أحاطربربت احلكومربربة2015ويف ربيربربع عربربام  .ابسربربتمرار مبسربرباعدة الة ربربدايت والقطربرباع اخلربرباص
بتقريربربر عربربن حالربربة رعايربربة األطفربربال خربربار  املنربربزل وقربربررت تربربوف  أسربربا  جديربربد لتمويربربل مراكربربز رعايربربة 

وأصربربةحت األعمربربال التجاريربربة  .بوضربربع احل ربربول ويقربربوم فريربرب  عامربربل حاليربرباا  .الطفربربل اإلضربربافية الالزمربربة
يف هربربذا اجملربربال إذ فتحربربت مراكربربز رعايربربة تاريربربة خاصربربة هبربربا أو توسربربعت فيهربربا أو مطربربل  نشربربطة أيضربرباا 
 .، جيري النظر يف توحيد ساعات الدوام املدرسي يف مجيع أحناء الة دوأخ اا  .لذلك وتنفذه

 القوالب النمطية  

مشربربربرباريع لكسربربربربر وربربربرباذ  األدوار  ع ربربربربى مربربربربدى السربربربربنوات اخلمربربربربس املاضربربربربية، نفربربربربذت أيضربربربرباا  -36
رب وجيربربدر التنويربرب  بوجربرب  خربرباص يف هربربذا الصربربدد مبشربربروع عربرب .والقوالربربب النمطيربربة املتع قربربة بنربربوع اجلربربنس

 2012احلربربربدود وربربربت عنربربربوان رالشربربربوا لت وربربرباذ  األدوارر جربربربرى تنفيربربربذه خربربربالل الفربربربرتة بربربربني عربربربامي 
، هبربربد  توجيربرب  اهتمربربام املربربراهقني والشربربةاا بصربربورة خاصربربة إىل القوالربربب النمطيربربة ووربرباذ  2014و

 .األدوار يف بيئتهم اخلاصة ومعاجلتها بشكل نقدي

 العنف ضد املرأة والعنف املنزل  

وجربربوهره املتمثربربل يف احلربرب  يف  2001احلمايربربة مربربن العنربربف النافربربذ منربربذ عربربام  يشربربكل قربربانون -37
ويف كربربل عربربام، ترسربربل بطاقربربات طربربوار   .ملكافحربربة العنربربف املنربربزل طربربرد اجلربرباين كتربربدب  وقربربا ي، أساسربرباا 

إىل  ت ربربف املكاتربربب العامربربة يف ليختنشربربتاين بثمربرباين لغربربات، تتضربربمن مع ومربربات عربربن العنربربف املنربربزل 
، ابلتعاون مع  ت ف املنظمربات وتشارك احلكومة أيضاا  .ومكاتب التصال لألشخاص املتضررين

املرأةر، ال  تنظم كل سنة ابتداء ملناهضة العنف ضد  يوماا  16   احلكومية، يف احلم ة الدولية ر
كربربربانون   10تشربربربرين الثربربرباين/نوفمرب )اليربربربوم الربربربدول ل قضربربرباء ع ربربربى العنربربربف ضربربربد املربربربرأة(، إىل  25مربربربن 

واهلد  من احلم ة هو توعية اجلمهور مبسربألة العنربف ضربد  .األول/ديسمرب )يوم حقوق اإلنسان(
، عامربرباا  26وطربربوال  .ة مربربن العنربربفاملربربرأة، وزايدة معرفربربة مكاتربربب تقربربد  املشربربورة، وتقربربد  ح ربربول خاليربرب

 .لعنربربربف العربربربا  ياب املتربربربأثرينقربربربدمت دار املربربربرأة يف ليختنشربربربتاين املشربربربورة والسربربربكن ل نسربربرباء واألطفربربربال 
فرنربربك  320 000وتربربدعم احلكومربربة هربربذه املنظمربربة الربرب  ل  ربربص عنهربربا مربربن خربربالل اتفربرباق أداء قيمتربرب  

العمربربل  ومربربن املهربم أيضربرباا  .رأةمربربن نفقربربات دار املرب كةرب اا   جربربزءاا هربربذا املة رب  سويسربري كربربل عربام، ويغطربربي 
وتربربوفر رابطربربة تقربربد  املسربرباعدة ل مفربربر  عربربنهم قيربربد املراقةربربة يف  .مربربع اجلنربرباة كربربنهك وقربربا ي ضربربد العنربربف

 .عربن املتربأذين والضربحااي ليختنشتاين املرافقة ل مشتة  فيهم واملدانني والسجناء واملفر  عنهم فضالا 
لتمكيربربنهم مربربن ريربرب  العمربربل مربربع اجلنربرباة والرابطربربة هربربذه شربربريك هربربام يف منربربع العنربربف، ول سربربيما عربربن ط

وةربربول الدولربربة  .التعامربربل مربربع جربربرا مهم ولتحقيربرب  إعربربادة اإلدمربربا  الجتمربرباعي ومنربربع معربرباودة اإلجربربرام
وميكربربربن لضربربربحااي العنربربربف  .اخلربربربدمات الربربرب  تقربربربدمها الرابطربربربة ابلكامربربربل مبوجربربربب اتفربربرباق مربربربع احلكومربربربة

اعدة الضربحااي الرتربي الربذي ع ى الدعم املقدم مربن مكتربب مسرب واجلرا م األخرى أن يعتمدوا أيضاا 
 .2008أنشئ يف عام 
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 األطفال -3 

 احلضانة املشرتكة  
، دخربربربل حيربربربز النفربربرباذ يف ليختنشربربربتاين إصربربربالح  ل قربربربانون 2015كربربربانون الثاين/ينربربرباير   1يف  -38

 .املتع ربربرب  ابلوالربربربدين واألطفربربربال، يربربربنأ بوجربربرب  خربربرباص ع ربربربى قواعربربربد جديربربربدة تربربربنظم حضربربربانة األطفربربربال
هربربذا أن العالقربربة بربربني الطفربربل ووالديربرب  الثنربربني كأوليربرباء أمربربر هلربربا مربربن  ويفربربرتض قربربانون احلضربربانة اجلديربربد

 احيربربربث املةربربربدأ قيمربربربة خاصربربربة ابلنسربربربةة لنمربربرباء الطفربربربل، ولربربربذلك ف نربربرب  ينةغربربربي ع ربربربى الوالربربربدين أن ميارسربربرب
وع ربربى هربربذا فربرب ن احلضربربانة املشربربرتكة هربربي القاعربربدة بعربربد  .احلضربربانة ع ربربى قربربدم املسربرباواة وبصربربورة وديربربة

ه القاعربدة اجلديربدة مربع التطربورات القانونيربة الدوليربة والتحربولت وتتطاب  هربذ .النفصال أو الطالق
عربربن طف همربربا املشربربرتك  كربربل مربربن الوالربربدينالجتماعيربربة الربرب  تنطربربوي ع ربربى تغيربرب  النظربربرة إىل مسربربؤولية  

 .املشرتكني اأطفاهلم أو
ويف إطار احلضانة املشربرتكة، يُط ربب مربن الوالربدين مربن حيربث املةربدأ أن يتوصربال إىل اتفرباق  -39

ويف مجيربع احلربالت الرب   .أن تسربتخدم آليربة الوسرباطة وهلربذه الغايربة، جيربوز ل محكمربة أيضرباا  .متةادل
الربربذين حلضربربانة ابلتفربرباق املتةربربادل، يتمتربربع األطفربربال اب مربربا اخلاصربربةيقربربوم فيهربربا الوالربربدان بتعربربديل ترتيةاهت

 اتفرباق، وإذا مل يتمكن الوالدان من التوصربل إىل .ابحل  يف العرتاض ب غوا أو  اوزوا الرابعة عشرة
ويعطي القانون اجلديد املتع   ابلوالدين واألطفال  .تةت احملكمة يف األمر منط قة من رفاه الطفل

األولوية لرفاه الطفل ويقدم قا مة شام ة مبعاي  تقييم رفاه الطفل، مربع مراعرباة العتةربارات النفسربية 
 .من القانون املدين العام( (ا)137)انظر الفقرة  ل والرتبوية 

وهبربربربذا اإلصربربربالح ل قربربربربانون املتع ربربرب  ابلوالربربربربدين واألطفربربربال، ُحربربربذ  مصربربربربط   رالطفربربربل  ربربربرب   -40
يشربرب  إىل أطفربربال الوالربربدين  ربرب   متةقيربرباا  ةييربربزايا  الشربربرعير مربربن القربربانون املربربدين العربربام بوصربربف  مصربربط حاا 

ومنربربذ فربربرتة طوي ربربة يعامربربل أطفربربال الوالربربدين املتربربزوجني والوالربربدين  ربرب  املتربربزوجني ع ربربى قربربدم  .املتربربزوجني
 .كما مت تنقي  قانون النسب ووديث   .يف ليختنشتاين اإلرمبساواة مبوجب قانون امل

 تعزيز األسرة  

املسربربربربرباعدة املقدمربربربربربة إىل األسربربربربربر هربربربربربي أفضربربربربربل تربربربربربدب  حلمايربربربربربة انربربربربربدما  األطفربربربربربال والشربربربربربةاا  -41
فةاإلضافة إىل وربوذ  األسربرة التق يربدي،  .متنوعة وتتخذ األسرة يف ليختنشتاين أشكالا  .اجتماعياا 

وتتمثربربربربربل مسربربربربربؤولية سياسربربربربربة  .ي الوالربربربربربدان وأطفاهلمربربربربربا، تطربربربربربور عربربربربربدد مربربربربربن أنربربربربربواع األسربربربربربرة اجلديربربربربربدةأ
ليختنشربربتاين األسربربرية، واهلربربد  منهربربا، يف ةكربربني األطفربربال يف مجيربربع اهلياكربربل األسربربرية مربربن احلصربربول 

ولربربذلك، تسربربعى الدولربربة إىل هتيئربربة الظربربرو  الالزمربربة ل والربربدين ل توفيربرب  بربربني  .ع ربربى نفربربس فربربرص النمربربو
عن تقربد  الربدعم لألسربر  لتوف  الوقت الكايف الالزم لألطفال، فضالا  رة، ولكن أيضاا العمل واألس

 .املعرضة خلطر الفقر
الرب  تتعهربربدها الدولربربة إىل  www.familienportal.li وقربد خضربربعت منصربة شربربةكة اإلنرتنربربت -42

وتراعربربي املنصربربربة  .2015وعرضربربت ع ربربربى اجلمهربربور يف حزيران/يونيربربرب   2015تنقربربي  كامربربل يف عربربربام 
 .اجلديدة ع ى حنربو أفضربل احلاجربة املتزايربدة لربدى األسربر يف ليختنشربتاين ل حصربول ع ربى املع ومربات

وترمربربربربي الةوابربربربربة إىل  .ويتمثربربربربل اهلربربربربد  يف تقربربربربد  حملربربربربة عامربربربربة عربربربربن العربربربربروض العديربربربربدة املوجربربربربودة فعربربربربالا 
 .األطفربربال خت ربربف مراحربربل حيربرباةملمسربرباعدة الوالربربدين ع ربربى العثربربور بسربربرعة ع ربربى املع ومربربات املال مربربة 
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األحربربدامب وعربربن  عربربنابإلضربربافة إىل تربربوف  العنربرباوين املفيربربدة وعربربروض املشربربورة، أدرجربربت مع ومربربات و 
ملقربدمي الربدعم مربن  مركربزايا  كما توفر الةوابة اجلديدة لألسرة منربرباا   .الدورات املتع قة ابحلمل واألسرة

 .نفسهم وخدماهتموتتاح هلم الفرصة هنا لتعريف األسر أب .القطاع اخلاص إىل الوالدين واألسر

 محاية األطفال من الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي  

وتشربربمل  .أبعمربربال مكثفربربة ترمربربي إىل وربربديث القربربانون اجلنربربا ي تضربربط ع وزارة العربربدل حاليربرباا  -43
 .املراجعربربة تنقيحربربربات لقربربربانون اجلربربرا م اجلنسربربربية وتعربربربديالت ع ربربربى تعريربربف اجلربربربرا م وتشربربربديد العقربربربوابت

 .ويكفل ذلك توسيع نطاق محاية األطفال من الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي

 يختنشتاينللويب األطفال يف   

،  معربربت املنظمربربات واملؤسسربربات العام ربربة يف ميربربدان األطفربربال والشربربةاا 2012يف عربربام  -44
 وميثربربربل لربربربويب األطفربربربال شربربربةكة ل ربربربدفاع عربربربن مصربربرباح .لتشربربربكيل لربربربويب لألطفربربربال يف ليختنشربربربتاين معربربرباا 

 .إىل هربذه الشربةكة منظمربة حاليرباا  20وتنتمربي  .األطفال والشةاا ولتوعية اجلمهربور  قربوق الطفربل
  -رأن يكربربربون الطفربربربل أجنةيربربرباا بعنربربربوان فهربربربو  2017أمربربربا املوضربربربوع السربربربنوي ل ربربربويب األطفربربربال يف عربربربام 

وبربربربذلك تركربربربز الشربربربةكة ع ربربربى األطفربربربال الالجئربربربني  .لكربربربل شربربربخأ نفربربربس احلقربربربوقر .كفالربربربة النتمربربرباء
 .واألطفال من الثقافات األخرى الذين يعيشون يف ليختنشتاين

  بار الس  -4 

 ، اربربربا يسربربربم  عمومربربرباا إن تربربربوف  احليربربرباة الال قربربربة لكةربربربار السربربربن يف ليختنشربربربتاين متطربربربور جربربربداا  -45
ات تكمي يربة عنربدما وتربربُدفع اسربتحقاق .لسربكان الة ربد مبواصرب ة مسربتوى معيشربي ل رب  بعربد تقاعربدهم

ل يعربربود التربربأمني اخلربرباص بكةربربار السربربن واملتةقربربني ع ربربى قيربربد احليربرباة والتربربأمني ع ربربى العجربربز، إىل جانربربب 
وبسربربةب التطربربورات  .لضربربمان حربربد أد  مربربن الربربدخل اإليربربرادات اإلضربربافية وأصربربول املتقاعربربدين، كافيربرباا 

تربربربرى  -م املتغربرب ة متط ةربربرباهتم واحتياجربرباهت عربربن فضربربالا  -أي زايدة نسربربةة كةربربار السربربربن  -الدميو رافيربربة 
وتكربربر   .احلكومربربة أن مربربن األييربربة مبكربربان األخربربذ بنظربربرة شربربام ة يف السياسربربة اخلاصربربة بكةربربار السربربن

سياسربربربة مةربربربدأ أن كةربربربار السربربربن واألشربربربخاص الربربربذين حيتربربرباجون إىل الرعايربربربة ينةغربربربي أن يكونربربربوا الهربربربذه 
واملشربربورة  ويقربربدم مركربربز تربربوف  املع ومربربات .قربربادرين ع ربربى العربربير مسربربتق ني  ربرب   بعربربني قربربدر اإلمكربربان

بربربدعم مربربن األمربربوال العامربربة مبوجربربب اتفربرباق أداء،  2008لكةربربار السربربن الربربذي كربربان قربربد أنشربربئ عربربام 
وبفضربربربل نظربربربام  .املشربربربورة والربربربدعم لكةربربربار السربربربن كمربربربا يربربربزودهم ابملع ومربربربات عربربربن اخلربربربدمات املعروضربربربة

الرعايربربربة الصربربربحية املمتربربرباز يف ليختنشربربربتاين، ارتفربربربع متوسربربربل العمربربربر املتوقربربربع عنربربربد الربربربولدة ابطربربربراد ع ربربربى 
 .سنة ل رجال 80.9و سنة ل نساء 84.5ب    2015دى العقود املاضيةت ويف عام م

 تنقي  قانون التأمني ع ى كةار السن واملتةقني ع ى قيد احلياة  

أدخربربربل اإلصربربربالح الشربربربامل لقربربربانون التربربربأمني ع ربربربى كةربربربار السربربربن واملتةقربربربني ع ربربربى قيربربربد احليربربرباة  -46
املربربال الطويربربل األجربربل لكةربربار السربربن واملتةقربربني ، يف املقربربام األول، تربربداب  لضربربمان األمربربن 2016 لعربربام

ع ربربى قيربربد احليربرباة، كمربربا أدخربربل قواعربربد جديربربدة تربربنظم مسربرباية الدولربربة املاليربربة الربرب  تربربدفعها سربربنوايا هلربربذه 
 كربانون الثرباين/  1ودخ ربت حيربز النفرباذ يف  2016وقد أقر الربملان التعربديالت يف أاير/مربايو  .الفئة
 .2018كانون الثاين/يناير   1ز النفاذ يف ، ابستثناء بضعة مواد ستدخل حي2017يناير 
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وع ربى وجرب  اخلصربربوص، تشربمل جمموعربربة التربداب  زايدة مسربربايات أرابا العمربل والعربربام ني  -47
سربربربربربنة  65إىل  64نقطربربربربربة مئويربربربربربة لكربربربربربل منهمربربربربربا ورفربربربربربع سربربربربربن التقاعربربربربربد العاديربربربربربة مربربربربربن  0.15بنسربربربربربةة 

املمكربن بربدء  وعربالوة ع ربى ذلربك، سربيكون مربن .وما بعربده( 1958ن يف عام ي)لألشخاص املولود
 .وبذلك، يتم احلفاظ ع ى مرونة النظام .من العمر 70والرب  60مرح ة التقاعد بني الرب 

وحي  ل متقاعدين احلصول ع ى نقائ ا تمان خاصة برتبية األطفال عن كل سربنة يرعربون  -48
ونقربربربائ ال تمربربربان هربربربذه ليسربربربت اسربربربتحقاقات نقديربربربة،  .فيهربربربا األطفربربربال دون سربربربن السادسربربربة عشربربربرة

ويف  .تؤخربربذ يف العتةربربار كربرب يرادات عنربربد حسربرباا املعاشربربات التقاعديربربة ا تمانيربربة عربربالواتهربربي  وإوربربا
ويف حالربة الوالربدين  .حالة املتزوجني، ينقسم بني الزوجني نصربف الرصربيد عربن مجيربع سربنوات الربزوا 

ل شربربربخأ الربربربذي رتبيربربربة األطفربربربال ل ال تمانيربربربة عربربربالواتال ربربرب  املتربربربزوجني أو الوالربربربدين املط قربربربني، تقيربربربد 
، 2015ومنربربربذ إعربربربادة النظربربربر يف قربربربانون احلضربربربانة يف عربربربام  .مربربربن الوالربربربدين ضربربربانة لوحربربربدهميربربربار  احل

أصربربةحت احلضربربانة املشربربرتكة هربربي القاعربربدة حربربأ بعربربد الطربربالق أو يف حالربربة الوالربربدين  ربرب  املتربربزوجني، 
رتبيربربة األطفربربال مقسربربمة ل ال تمانيربربة عربربالواتاليعربرب  أنربرب  حربربأ بعربربد الطربربالق أو النفصربربال، بقيربربت  اربربا

وهربربذا يضربربع نسربربةة كةربرب ة مربربن النسربرباء يف وضربربع  ربرب   .الوضربربع الفع ربربي ل حضربربانةعربربن بصربربر  النظربربر 
مؤات، نظربراا ألن املربرأة يف الغالربب هربي األميربل ألن تكربون مقدمربة الرعايربة األوليربة، وألتربا يف معظربم 

ويعربرب  ذلربربك أن النسربرباء  ربرب  قربربادرات ع ربربى بنربرباء نفربربس  .األحيربربان تعمربربل ع ربربى أسربربا  عربربدم التفربربرذ
ويتربربربي  القربربربربانون املربربربنق  إمكانيربربربة قيربربربربام الوالربربربدين  ربربرب  املتربربربربزوجني  .يربربربةاملسربربربتوى مربربربن األصربربربربول التقاعد

رتبيربربة األطفربربال ابلكامربربل لصربرباح ل ال تمانيربربة عربربالواتالواملط قربربني إببربربرام اتفربرباق بينهمربربا تقيربربد مبوجةربرب  
وقربربد اقرتحربربت املنظمربربة  ربرب  احلكوميربربة رمركربربز تقربربد   .الشربربخأ الربربذي يقربربدم لوحربربده الرعايربربة األوليربربة

 بعت  إىل أن أدر  يف و مرأةر، وهي عضو يف الشةكة النسا ية، هذا التعديل املع ومات واملشورة ل 
 .القانون، اا يعترب مثالا إجيابياا ع ى مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف العم ية التشريعية

 تنقي  أحكام املعاشات التقاعدية املهنية  

ن املعاشربربربربات التقاعديربربربربة املهنيربربربربة لقربربربربانو  ، أقربربربربر الربملربربربربان تنقيحربربربرباا أيضربربربرباا  2016يف أاير/مربربربربايو  -49
أو سربيدخل حيربز  2017كربانون الثاين/ينرباير   1وقانون التأمني ضربد العجربز، دخربل حيربز النفرباذ يف 

وركربربربربربربز التنقربربربربربربي  ع ربربربربربربى  مربربربربربربني  .2018كربربربربربربانون الثاين/ينربربربربربرباير   1النفربربربربربرباذ ابلنسربربربربربربةة لربربربربربربةعض املربربربربربربواد يف 
زايدة مسربربربربربربربربتوى السربربربربربربربربتحقاقات مربربربربربربربربن الركيربربربربربربربربزة الثانيربربربربربربربربة )املعاشربربربربربربربربات التقاعديربربربربربربربربة املهنيربربربربربربربربة( وع ربربربربربربربربى 

وهتربربربربد  جمموعربربربربة مربربربربن التربربربربداب  إىل زايدة املة ربربربرب  الك ربربربربي لألصربربربربول التقاعديربربربربة، ويف  .السربربربربتحقاقات
الوقت نفس  وسني توف  املعاشات التقاعدية املهنية ل موافني ذوي الدخل املنخفض واملوافني 

عربربن إ حربربة  وتشربربمل هربربذه التربربداب  خفربربض عتةربربة الربربدخول ل تربربأمني اإللزامربربي، فضربربالا  . ربرب  املتفربربر ني
 .(سابقاا  23سن الرب ) 19 اجملال ل ةدء بعم ية الدخار مةكراا، أي يف سن الرب

 األشخا  ذوو اإلعااة -5 

وققربربت املسربرباواة القانونيربربة لألشربربخاص ذوي اإلعاقربربة يف ليختنشربربتاين مربربن خربربالل القربربانون  -50
 .2007الثاين/يناير كانون   1املتع   مبساواة األشخاص ذوي اإلعاقة الذي دخل حيز النفاذ يف 

ويهربربد  القربربانون إىل منربربع التمييربربز والتهمربربير يف احليربرباة اليوميربربة واملهنيربربة وإىل تسربربهيل النربربدما  إىل 
كمربربربا أنشربربربأ القربربربانون املكتربربربب املعربربرب  مبسربربرباواة األشربربربخاص ذوي اإلعاقربربربة، الربربربذي   .أقصربربربى حربربربد اكربربربن

 .تستضيف  رابطة ليختنشتاين لألشخاص ذوي اإلعاقة
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نون املتع رب  مبسرباواة األشربخاص ذوي اإلعاقربة، يتمثربل أحربد األهربدا  ومنذ بدء نفاذ القربا -51
الر يسربربربربية يف امربربربرباذ التربربربربداب  الالزمربربربربة لتحقيربربربرب  املسربربربرباواة الفع يربربربربة لألشربربربربخاص ذوي اإلعاقربربربربة، وتعزيربربربربز 
إدماجهم يف احلياة املهنية، وزايدة وعي السكان بشربوا ل األشربخاص ذوي اإلعاقربة، وتعزيربز الربربل 

وواصربربرب ت  .ات احلكوميربربربة و ربربرب  احلكوميربربربة العام ربربربة يف هربربربذا امليربربربدانالشربربربةكي بربربربني  ت ربربربف اجملموعربربرب
 .احلكومة بذل اجلهود يف هذا الصدد خالل السنوات املاضية

(، الربربربربربربرب  أنشربربربربربربربئت يف Sichtwechselوتضربربربربربربربم جمموعربربربربربربربة التواصربربربربربربربل الشربربربربربربربةكي رتغيربربربربربربرب  الر يربربربربربربربةر ) -52
هيئربربربة  20عربربرب  ألشربربربخاص ذوي اإلعاقربربربة الربربربذين حيتربربرباجون إىل الربربربدعم، مربربربا جممو سربربرباعدة امل 2010 عربربربام

وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير عقدت هذه اهليئات اجتماعربات دوريربة لتةربادل  .حكومية و   حكومية
 كمربربربربربربا تربربربربربربدير اجملموعربربربربربربة منصربربربربربربة اإلنرتنربربربربربربربت  .اخلربربربربربربربات وإلطربربربربربربالق احلمربربربربربربالت املشربربربربربربرتكة ول تحضربربربربربرب  هلربربربربربربا

www.sichtwechsel.li  مع ومربربربربربات عربربربربربن أنشربربربربربطتها وتوفرهربربربربربا لألشربربربربربخاص ذوي اإلعاقربربربربربة يف الربربربربرب  تقربربربربربدم
(، تنظم اجملموعة يوم Radio L، وابلتعاون مع حمطة إذاعة ليختنشتاين )2012ومنذ عام  .ليختنشتاين

 .كانون األول/ديسمرب  3عمل لتوعية اجلمهور وإعالم  ابليوم الدول لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
مبساواة األشخاص ذوي اإلعاقة، ل يزال قانون التأمني ضد  وإىل جانب القانون املتع   -53

 2006وقد كر  التنقي  الذي أجربري يف عربام  .قانونياا  ( يشكل أساساا 1960العجز )منذ عام 
( اهلد  املتمثل يف تعزيربز األشربخاص ذوي اإلعاقربة حربأ 244، رقم 2006)اجلريدة الرتية لعام 

بوسا  هم اخلاصة وحأ يتمكنوا من العربير أبقصربى قربدر  ياا أو جز  يتمكنوا من إعالة أنفسهم ك ياا 
يتربربربي  قربربربانون و  .يف قربربربوة العمربربربل واإلدمربربربا وقربربربد مت وسربربربني الكشربربربف املةكربربربر  .اكربربربن مربربربن السربربربتقاللية

 .التأمني ضد العجز العديد من احل ول إلدما  األشخاص ذوي اإلعاقة يف قوة العمل
احلكومة لعربدة سربنوات إمكانيربة الوصربول ولتحسني إمكانية احلصول ع ى املع ومات، منحت  -54

 و/أو إىل www.regierung.li دون عوا  ، ابستخدام الرتمجة ب غة اإلشربارة، إىل موقعهربا الشربةكي الرتربي
www.liechtenstein.liوبفضربربربل الربربربدعم املربربربال  .مع ومربربربات رتيربربربة عربربربن الة ربربربدموقربربربع احلصربربربول ع ربربربى  ، وهربربربو

بربربدليل ع ربربى شربربةكة  الربربذي تقدمربرب  احلكومربربة، وربربتف  رابطربربة ليختنشربربتاين لألشربربخاص ذوي اإلعاقربربة أيضربرباا 
، وهربربو يتضربربمن مع ومربربربات (www.barrierefreies.li) اإلنرتنربربت بعنربربوان رعربربرب ليختنشربربتاين بربربدون عوا ربرب ر

تنشربربربر و  .ة واملطربربرباعم وعيربربربادات األطةربربرباء ومربربربا شربربرباب  ذلربربربكحمّدثربربربة عربربربن إمكانيربربربة الوصربربربول إىل املةربربرباين العامربربرب
( mittendrinجمموعربربربة وريريربربربربة يف مكتربربربب رابطربربربربة األشربربربخاص ذوي اإلعاقربربربربة رسربربربالة إخةاريربربربربة رالوسربربربربلر )

 .تشكل جزءاا من مشروع ل توعيةوهي مرتني يف السنة، 

 (79و 69-63مني األجانب )التو يات اهلجر  و دماج السكان املقي -6 

، ب غربربت نسربربةة األجانربربب بربربني 2016كربربانون األول/ديسربربمرب   31صربرباءات السربربكان يف إلح وفقرباا  -55
، وهربربربو رقربربربم مرتفربربربع 2016يف املا ربربربة حربربربأ تايربربربة عربربربام  33.8السربربربكان املقيمربربربني الربربربدا مني يف ليختنشربربربتاين 

بربربني السربربكان احمل يربربني واألجانربربب،  السربرب مي التعربربايرقربربد اسربربتمر عربربرب عقربربود مربربن الربربزمن و  .ابملعربرباي  الدوليربربة
 وهربم نيالسربكان احمل يرب خاصة وأن السكان األجانب يشاركون يف النجاح القتصادي بنفس قربدر مشرباركة

مركربربربربربزايا لربربربربربدى حكومربربربربربة  ويشربربربربربكل إدمربربربربربا  األجانربربربربربب شربربربربربا الا  .منربربربربربدجمون يف اهلياكربربربربربل الجتماعيربربربربربة ل ة ربربربربربد
م والتفربربربرباهم املشربربربربرتك مربربربربن جانربربربربب اجملتمربربربربع ويعتربربربربرب النربربربربدما  عم يربربربربة متةادلربربربربة تتط ربربربربب الحربربربربرتا .ليختنشربربربربتاين

فالنربربدما  يتوقربربف ع ربربى  .املضربربيف واملهربرباجرين ع ربربى حربربد سربربواء، وهربربو يسربربتند إىل مةربربدأ راملطالةربربة والربربرتويكر
 .استعداد املهاجرين وجهودهم لالندما  يف اجملتمع وع ى انفتاح سكان ليختنشتاين

http://www.sichtwechsel.li/
http://www.regierung.li/
http://www.liechtenstein.li/
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املربربواطنني قربربانون ة األوروبيربربة و ويتضربربمن كربربل مربربن قربربانون حريربربة احلركربربة يف املنطقربربة القتصربربادي -56
يتعربني  ابلنربدما ت قربانون حريربة احلركربة يعتربرب هربدفاا املةربدأين املتع قربني  يناألجانربب هربذو السويسريني 

وُيشربربرتئ ع ربربى األجانربربب الربربذين خيضربربعون لقربربانون  .وقيقربرب ، أمربربا قربربانون األجانربربب فهربربو التربربزام قربرباطع
وخاصربربربة أن  ،عيشربربية يف ليختنشربربتايناألجانربربب أن يتعرفربربوا ع ربربى األحربربوال الجتماعيربربربة والظربربرو  امل

، يتعهد الشخأ الربذي لالندما ومن خالل إبرام اتفاق  .يتع موا ال غة األملانية املكتوبة واملنطوقة
عربربن املعرفربربة األساسربربية ابلنظربربام  خيضربربع لقربربانون األجانربربب أبن يكتسربربب معرفربربة ال غربربة األملانيربربة، فضربربالا 

قابربل، تربدعم الدولربة إدمربا  األجانربب عربن طريرب  ويف امل .القانوين ل يختنشربتاين وهيكربل الدولربة فيهربا
ويتمتربربربع  .تربربربداب  مربربربن قةيربربربل املسربربرباعدة املاليربربربة لاللتحربربرباق بربربربدورات ال غربربربة و ت ربربربف مشربربرباريع اإلدمربربربا 

األشربربربخاص حربربربام و اجلنسربربربية األجنةيربربربة احلربربربا زون ع ربربربى تصربربربري  صربربرباح بربربربنفس مربربربا يتمتربربربع بربربرب  مواطنربربربو 
 .خل احلدود الوطنيةليختنشتاين من حرية التنقل وحرية اختيار حمل اإلقامة دا

وتعمربربربربل هربربربربذه التربربربربداب  ع ربربربربى وسربربربربني تكربربربربافؤ الفربربربربرص، واحلربربربربد مربربربربن التمييربربربربز، وتعزيربربربربز التفربربربرباهم  -57
وبتع م ال غة األملانيربة، تتحسربن كثرب اا احتمربالت عثربور األجانربب ع ربى عمربل وكربذلك قربدرهتم  .املتةادل

 .وهذا يق ل إىل حد كة  من خطر اإلقصاء والتمييز الجتماعيني .ع ى املشاركة يف احلياة العامة
آخربربربر يف إدمربربا  السربربربكان األجانربربب وتعزيربربربز التسربربربام   هامربربرباا  ويربربؤدي النظربربربام املدرسربربي دوراا  -58

ويرجى الطالع ع ربى التربداب  املتخربذة يف هربذا الصربدد،  .والتفاهم بني السكان احمل يني واألجانب
 .يف الفصل الفرعي جيم )تع يم األطفال األجانب وإدماجهم( والواردة مناقشتها

 (82و 81 و يتانتالطالبو اللجوء ) -7 

 تنقي  قانون ال جوء  

 2011كربربانون األول/ديسربربمرب   14تنقربربي  لقربربانون ال جربربوء املربربؤر   2016أجربربري يف عربربام  -59
 كربربانون الثربرباين/  1ودخ ربربت التعربربديالت حيربربز النفربرباذ يف  .(29، رقربربم 2012)اجلريربربدة الرتيربربة لعربربام 

ويتمثربربل اهلربربد  مربربن التنقربربي  يف تسربربريع اإلجربربراءات وابلتربربال تقصربرب  فربربرتات النتظربربار  .2017 ينربرباير
لماذ القرار بشأن ال جوء وعدم املقةولية، وتسريع عم ية اإلعادة إىل الوطن، ومربن   اإلسربراع يف 

ويف  .جئني املعرت  هبملألشخاص الذين هم يف حاجة فع ية إىل احلماية ولال اإلدما بدء تداب  
الوقربربت نفسربرب ، ميكربربن هلربربذه التربربداب  أن مفربربف مربربن العربرببء الواقربربع ع ربربى نظربربام ال جربربوء،  يربربث ميكربربن 

وتتمثل العناصر  .استخدام القدرات املتوفرة لصاح األشخاص الذين هم يف حاجة فع ية ل حماية
ة  ت فربة وإضربافة أسربةاا الر يسربية ل قواعربد اجلديربدة يف تسربريع اإلجربراءات مربن خربالل تربداب  إجرا يرب

، 1951ول يربزال قربانون ال جربوء يسربتند إىل مةرباد  اتفاقيربة الالجئربني لعربربام  .جديربدة لعربدم املقةوليربة
 .مبا يف ذلك مةدأ عدم اإلعادة القسرية، وهو حياف  ع ى التقاليد اإلنسانية يف ليختنشتاين

 اإلجراء املتةع والةياانت اإلحصا ية  

ء األشربربربخاص الربربربذين ي تمسربربربون ال جربربربوء يف ليختنشربربربتاين يف مركربربربزي جيربربربري يف الةدايربربربة إيربربربوا -60
الستقةال املركزيني يف فربادوز )األسربر والنسرباء املسربافرات مبفربردهن( ويف تريسربن )الرجربال املسربافرون 

مربربربن  60وتربربربدير رابطربربربة ليختنشربربربتاين ملسربربرباعدة الالجئربربربني مركربربز فربربربادوز، الربربربذي يضربربربم حنربربربو  .مبفربربردهم(
مربربن قربربربانون  59ابملربربادة  طالربربب جلربربربوء كحربربد أقصربربى( عمربربربالا  34م تمسربربي ال جربربوء، ومركربربربز تريسربربن )

ومبجربربرد تقربربد  الط ربربب، حيربربدد مكتربربب اهلجربربرة  .ال جربربوء واتفربرباق األداء املربربربم بربربني احلكومربربة والرابطربربة
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 .ال جربربوء وهويربربة طالربربب ال جربربوء وكربربذلك الطريربرب  الربربذي أخربربذه يف السربربفرواجلربربوازات أسربربةاا ط ربربب 
يف حربربربربال  مربربربربؤهالا  وعنربربربربد اسربربربربتجواا طالربربربربب ال جربربربربوء، يسربربربربتخدم مكتربربربربب اهلجربربربربرة واجلربربربربوازات مرتمجربربربرباا 

أن يكربربربون هنربربرباك اثربربربل عربربربن  ،ويربربربنأ قربربربانون ال جربربربوء ع ربربربى أنربربرب  يتعربربربني، أثنربربرباء السربربربتجواا .الضربربربرورة
 .لط ب، ما مل يرفض الشخأ ذلكمنظمات املعونة ملراقةة احرتام حقوق مقدم ا

ط ربربربب جلربربربوء سربربربنوايا  95، قربربربربُدم يف املتوسربربربل 2016و 2012وخربربربالل الفربربربرتة بربربربني عربربربامي  -61
وفيمربربربربا يتع ربربربرب  مبعظربربربربم ط ةربربربربات ال جربربربربوء الةربربربربربال   .(ط ةربربربرباا  154و 73)تربربربربرتاوح األرقربربربربام الفع يربربربربة بربربربربني 

إثةربات ، مل يربتمكن مقربدمو الط ةربات مربن 2016و 2012واملقدمة بني عربامي  ط ةاا  477 عددها
لتشربربربربربربربريعات ليختنشربربربربربربربتاين ومعربربربربربربرباي  اتفاقيربربربربربربربة الالجئربربربربربربربني  وضربربربربربربربع الالجربربربربربربربئ أو التربربربربربربربدليل ع يربربربربربربرب  وفقربربربربربربرباا 

، أو كربربربربان أحربربربربد الة ربربربربدان األوروبيربربربربة األخربربربربرى مسربربربربؤولا عربربربربن تنفيربربربربذ إجربربربربراءات ال جربربربربوء 1951 لعربربربربام
 .ألحكام دب ن والرتحيل وفقاا 

تنفيربذاا  شخصرباا  216، مت ترحيربل مربا جمموعرب  2016و 2012وخالل الفرتة بربني عربامي  -62
من األشخاص املرح ني إىل ب د آخر من ب دان إجراء دب ربن مبوجربب ذلربك  45ونقل  .لقرار س ا

وقربربد  . ربربادروا ليختنشربربتاين خاضربربعني لضربربوابل فُرضربربت ع ربربيهم شخصربرباا  115اإلجربربراء، يف حربربني أن 
مربربن  شخصربرباا  130بسربربحب ط ربربةهم ل جربربوء و ربربادروا الة ربربد طواعيربربة، بينمربربا هتربربرا  شخصربرباا  95قربربام 

بصربفتهم لجئربني  شخصرباا  41وخالل الفربرتة نفسربها، مت العربرتا  بربرب  .خالل الختةاء اإلنفاذ من
 .يف ليختنشتاين

كالجئربربربني   شخصربربرباا  24وابإلضربربربافة إىل إجربربربراءات ال جربربربوء املنتظمربربربة، قة ربربربت ليختنشربربربتاين  -63
وذلربربك كجربربزء مربربن بربربرانمك  2016و 2012معربربرت  هبربربم مربربن ب ربربدان اثلثربربة يف الفربربرتة مربربا بربربني عربربامي 

 وابإلضربافة إىل ذلربك، تشربارك ليختنشربتاين .املتحدة لشؤون الالجئني إلعربادة التربوطنيمفوضية األمم 
وقربربربربد تعهربربربربدت  2016يف تربربربربداب  إعربربربربادة التربربربربوطني الربربربرب  اعتمربربربربدها الوربربربرباد األورويب يف عربربربربام  طوعربربربرباا 

من طالا ال جوء السوريني  10ووصل أول  .طالب جلوء من إيطاليا و/أو اليوانن 43ابستيعاا 
 .2017الثاين/يناير من اليوانن إىل ليختنشتاين يف كانون 

بشربأن  األجانربب أحكامرباا و ويتضمن كل مربن قربانون ال جربوء وقربانون املربواطنني السويسربريني  -64
نوا ول جيربربوز طربربرد الالجئربربني الربربذين منحربربوا حربرب  ال جربربوء يف ليختنشربربتاين إل إذا كربربا .الطربربرد والرتحيربربل

 .ل نظربام العربام خطرب اا  أو اخلارجي أو ارتكةوا انتهاكرباا  ميث ون هتديداا ع ى أمن ليختنشتاين الداخ ي
 .يف حالربربة رفربربربض ط ربربب ال جربربربوء أو رفضربرب  بسربربربةب عربربدم جربربربواز قةولربربرب  ويصربربدر أمربربربر ابلرتحيربربل دا مربربرباا 

إذا كربربان  ومربربع ذلربربك، .ل مغربربادرة بربربني سربربةعة أايم وثالثربربني يومربرباا  تا يربرباا  يتضربربمن أمربربر الرتحيربربل موعربربداا و 
  الشخأ املع  ع ى أساأو    جا ز، أو    معقول، يؤمر حينها بقةول  ،الرتحيل    اكن

بعربدم اإلعربادة القسربرية  حكمرباا  ويتضمن قانون ال جوء أيضرباا  .عام مؤقت ع ى أن يراجع ذلك كل
روبيربة حلقربوق مربن التفاقيربة األو  3واملربادة  1951من اتفاقية الالجئربني لعربام  33إىل املادة  استناداا 
 .اإلنسان

وإذا مل ميتثربربل األشربربخاص الربربذين حيم ربربون جنسربربية أجنةيربربة ل موعربربد النهربربا ي املفربربروض ع ربربيهم  -65
ويشربمل ذلربك الحتجرباز التحضرب ي والحتجربرباز  .الة ربد، يربؤمر ابمرباذ تربداب  قسربربرية حمتم ربة ملغربادرة

ا سربن اخلامسربة عشربرة ول جيوز فرض ت ك التداب  إل ع ربى األشربخاص الربذين ب غربو  .رهناا ابلرتحيل
ويف بعربربض احلربربالت )عربربدم التعربرباون  .لفربربرتة تزيربربد ع ربربى سربربتة أشربربهرمربربدهتا أن ةتربربد  ول جيربربوز مةربربد ياا 

ومربربربربع ذلربربربربك، ل جيربربربربوز  .التربربربأخر يف احلصربربربربول ع ربربربربى األوراق( ميكربربربربن التمديربربربربد لفربربربربرتة ثالثربربربربة أشربربربربهر أو
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ألكثربر مربن  سربنة ألكثربر مربن ثالثربة أشربهر أو 18و 15احتجاز القّصر الربذين تربرتاوح أعمربارهم بربني 
وابلنسربربةة إلجربربراءات دب ربربن، فربرب ن أطربربول فربربرتة احتجربرباز حمتم ربربة لتربربأمني  .سربربتة أشربربهر شربربام ة ل تمديربربد

ضربربربربع ، وُ 2016إىل عربربربربام  2012ويف الفربربربربرتة املشربربربربمولة ابلتقريربربربربر مربربربربن عربربربربام  .يومربربربرباا  30النقربربربربل هربربربربي 
وكقاعربربدة عامربربة،  .يف الحتجربرباز التحضربرب ي أو الحتجربرباز رهنربرباا ابلرتحيربربل شخصربرباا  65جمموعربرب   مربربا
مر هبربربربربذا الحتجربربربرباز بفربربربربرتة وجيربربربربزة قةربربربربل اإلنفربربربرباذ، أي أنربربربرب  ميكربربربربن ترحيربربربربل معظربربربربم األشربربربربخاص يف يربربربربؤ 

 .ساعة، وهم حُيتجزون عادة يف السجن الوط  ملدة لي ة أو لي تني فقل 96  ضون

 دورات ال غة األملانية لالجئني وطالا ال جوء -لغات ليختنشتاين   

رلغربربات ليختنشربربتاينر، والربربذي وضربربع يف يهربربد  مشربربروع الربربتع م ال غربربوي الربربذي حيمربربل اسربربم  -66
ليختنشتاين، إىل مساعدة الالجئني وطالا ال جوء ع ى التواصل يف اجملتمع بشكل أسرع وأفضربل 

وهتربد  هربذه الطريقربة املسربتخدمة إىل ةكربني املربتع م مربن  .معرفة أساسربية ابل غربة األملانيربةابكتساهبم 
ويف كربربانون  .اخلاصربربة وبيئربربتهم جربربوء لظربربرو  الالجئربربني وطربربالا ال ، وهربربي مصربربممة خصيصربرباا الربربتك م

، أةربربت جمموعربربة مربربن م تمسربربي ال جربربوء يف ليختنشربربتاين بنجربرباح دورة رلغربربات 2015األول/ديسربربمرب 
 .ليختنشتاينر األوىل

 .وكانت هذه إشارة الةدء يف تصميم دورات لتدريب املدربني تتجاوز حدود ليختنشتاين -67
ن بتربربربدريب مدرسربربربي ال غربربربات يف أملانيربربربا والنمسربربربا وتقربربربوم رابطربربربة رالربربربتع م اجلديربربربدر يف ليختنشربربربتاين اآل

 .وسويسرا وليختنشتاين
وقربربد شربربارك  .مدرسربرباا يف أملانيربربا والنمسربربا 150، مت تربربدريب حنربربو 2016ومنربربذ بدايربربة عربربام  -68

وقد  .طالب جلوء يف دورة ال غة األملانية ابستخدام طريقة رالتع م اجلديدر 3 000حأ اآلن حنو 
ة خاصربربة يف كربربانتون سربربانت  ربربالن السويسربربري حيربربث مت تربربدريب أثةربربت هربربذا املشربربروع جناحربرب  بصربربور 

مربدر  مربن املتطربوعني يف مشربروع رمدرسربة احلربير مربن قةربل أربعربة مربدربني يعم ربون  100أكثربر مربن 
 .بشكل دا م يف األشهر األخ ة

 (62-51مكافحة العنصرية )التو يات  -8 

أشكال التمييز العنصربري ليختنشتاين دولة طر  يف التفاقية الدولية ل قضاء ع ى مجيع  -69
ويف فربرتة التمهيربد  .(80، رقربم 2000)اجلريربدة الرتيربة  1965كانون األول/ديسمرب   21املؤرخة 

ومنربربذ  .لالنضربربمام إىل التفاقيربربة، جربربرى تشربربديد أحكربربام القربربانون اجلنربربا ي املتع قربربة ابلتمييربربز العنصربربري
ي مبوجربربربب أحكربربربام ، صربربربدرت يف ليختنشربربربتاين أربعربربربة أحكربربربام إدانربربربة ابلتمييربربربز العنصربربربر 2003عربربربام 
من قانون العقوابتت صدر اثنربان منهربا عربن حمكمربة األحربدامب، وكاليربا ابلسربجن مربع  283 املادة

وقربربف التنفيربربذ، أمربربا احلكمربربان اآلخربربران فقربربد أصربربدرهتما احملكمربربة السربربابقة ل مقيمربربني القربربانونيني ) ربربل 
كانت هربذه و  .أشخاص أدينوا يف قضية واحدة، والثاين شخصاا واحداا أدين  كم آخر( 8األول 

 .أشهر مع وقف التنفيذ 9و 3األحكام ابلسجن ملدة ترتاوح بني 
وهنرباك  .وقد نفذت ليختنشربتاين بنجرباح تربداب  عديربدة لتعزيربز التسربام  والتفرباهم املتةربادل -70

جلنة ل حماية من العنف تتعامل مع مكافحربة العنربف يف اجملربال العربام )مبربا يف ذلربك التطربر  بربدافع 
، نفربربربذت ال جنربربربة بنجربربرباح خطربربربة 2015و 2010وخربربربالل الفربربربرتة بربربربني عربربربامي  .إيربربربديولوجي وديربربرب (

وابإلضربربافة إىل عربربربدد مربربن التربربداب  األخربربربرى ل توعيربربة، أنشربربربئ يف  .لتربربداب  مكافحربربة التطربربربر  اليميربرب 
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فري  اخلرباء املع  مبكافحة التطر  اليمي  والتابع ل جنة احلمايربة مربن العنربف، ولديرب   2010 عام
الجتمرباعيني الربذين يواجهربربون موضربوع التطربر  اليميربرب ، ولتقربد  املزيربربد وليربة إلرشرباد األخصربربا يني 

، مت توسربربربيع نطربربرباق وليربربربة فريربربرب  اخلربربربرباء 2016ويف عربربربام  .مربربربن التربربربدريب، وبنربربرباء املعرفربربربة الستشربربربارية
لربربذلك )هربربو اآلن رفريربرب  اخلربربرباء  لتشربمل التطربربر  بربربدافع إيربربديولوجي وديربرب ، ومت تعربربديل السربربم وفقربرباا 

 .("اليمي املع  مبكافحة التطر  
، جيربربربري سربربربنوايا إعربربربداد تقريربربربر رصربربربد ل تطربربربر  اليميربربرب  يف ليختنشربربربتاين، 2011ومنربربربذ عربربربام  -71
، ويشربربمل مجيربربع أشربربكال التطربربر  بربربدافع سياسربربي 2015منربربذ عربربام  ل جمهربربورهربربذا التقريربربر يتربرباح و 
وهربربو يوثربرب  مجيربربع احلربربوادمب والتربربداب  املتع قربربة ابلتطربربر  يف  .آخربربر إيربربديولوجي ديربرب  أو أبي دافربربع أو

وكما يتةربني مربن تقربارير الرصربد السربنوية، مل تسربجل أي أعمربال عنربف تربرتةل ابلتطربر   .شتاينليختن
، ومل ُيكشربربربربف عربربربربن أي حالربربربربة مربربربربن التطربربربربر  السياسربربربربي 2012اليميربربربرب  يف ليختنشربربربربتاين منربربربربذ عربربربربام 

 .العقا دي أو الدي  أو
ل يتجربربزأ مربربن املنربرباهك  ويشربربكل تعزيربربز التفربرباهم املتةربربادل ومكافحربربة كراهيربربة األجانربربب جربربزءاا  -72

وع ربربربربى مسربربربربتوى التع ربربربربيم يف املربربربربدار ، تع ربربربرب  أييربربربربة خاصربربربربة ل توعيربربربربة ابلتربربربرباري  ول تثقيربربربربف  .الدراسربربربربية
فربربربالتع يم حربربربول الشربربربرتاكية الوطنيربربربة )النازيربربربة( هربربربو مربربربادة إلزاميربربربة ذات أولويربربربة يف املنربربرباهك  .السياسربربربي

مربربربادة  دار  الثانويربربربة أيضربربرباا وابإلضربربربافة إىل التع ربربربيم الربربربدي ، تقربربربدم املربربرب .الدراسربربربية ل مسربربربتوى الثربربربانوي
ويقربدم ل تالميربذ املسرب مني  .رالدين والثقافةر، ال  هتد  إىل تعزيز فهم  ت ربف األداين والثقافربات

وهكذا فرب ن  .وتدعم الدولة هذا التع يم مالياا  .تع يم دي  إسالمي ع ى مستوى املدار  البتدا ية
ليختنشربربتاين يف الوقربربت احلاضربربر، وذلربربك  التمييربربز العنصربربري والتعصربربب ل ميربربثالن مشربربك ة يف جمتمربربع

 .ألسةاا من أيها التداب  ال  امذت ابلفعل

 (70التوجه اجلنسي )التو ية  -9 

مربربربربربع بربربربربربدء نفربربربربرباذ القربربربربربانون املتع ربربربربرب  ابلشربربربربربراكات املسربربربربربج ة لربربربربربألزوا  مربربربربربن نفربربربربربس اجلربربربربربنس يف  -73
 ،(350 ، رقربربم2011زاي، اجلريربربدة الرتيربربة لعربربام  الةربرباا)قربربانون الشربربراكة املسربربجل،  2011 عربربام

ومنربربذ  .قربربدمت مسربرباية هامربربة ل تغ ربربب ع ربربى التمييربربز واحملرمربربات الجتماعيربربة املتع قربربة ابملث يربربة اجلنسربربية
ويشربربربكل  .ذلربربربك احلربربربني، ةكربربربن األزوا  مربربربن نفربربربس اجلربربربنس يف ليختنشربربربتاين مربربربن تسربربربجيل شربربربراكاهتم

ويعتربربرب  .التسربربجيل األسربربا  القربربانوين لشربربراكة احليربرباة ومربربا يربربرتةل هبربربا مربربن حقربربوق وواجةربربات متةادلربربة
 ربربربرب  أن تةربربربرب  األطفربربربربال  .اجلربربربربنس ياألزوا  املسربربربربج ون إىل حربربربربد كةربربربرب  معربربربربادلني ل ربربربربزوجني املخت فربربربرب

  .واستخدام اإلجراءات الطةية اإلجنابية ل جيوز لألشخاص الذين يعيشون يف شراكة مسج ة

ل قربربانون الربربذي يربربنظم أتربرباء الشربربركاء اا ، اعتمربربد الربملربربان إصربربالح2016ويف أي ول/سربربةتمرب  -74
ومربربربع تغيربربرب  القربربربانون، ُوضربربربع القربربربانون الربربربذي يربربربنظم أتربربرباء الشربربربركاء املسربربربج ني ع ربربربى قربربربدم  .املسربربربج ني

 املسربربربج ني اآلن أن خيتربربربارا نيكيوميكربربربن ل شربربربر  .أتربربرباء املتربربربزوجني الربربربذي يربربربنظماملسربربرباواة مربربربع القربربربانون 
أو أن يع نربربربا أمربربربام  -كمربربربا كربربربان احلربربربال مربربربن قةربربربل   -ابسربربربم عا  تربربرب  اخلربربرباص منهمربربربا احتفربربرباظ كربربربل  إمربربربا

سربربربم العا  ربربربة الربربربذي ير ةربربربان يف اسربربربتخدام  كاسربربربم ا عنربربربد تسربربربجيل الشربربربراكة مكتربربربب السربربربجل املربربربدين
ويف احلالربربربة األخربربرب ة، جيربربربوز ل شربربربريك الربربربذي ل يسربربربتخدم اسربربربم عا  تربربرب  كاسربربربم مشربربربرتك أن  .مشربربربرتك

يضربربيف اتربرب  السربرباب ، إبعربربالن ذلربربك أمربربام مكتربربب السربربجل املربربدين، قةربربل أو بعربربد السربربم املشربربرتك، 
 .2017كانون الثاين/يناير   1الح حيز النفاذ يف ودخل اإلص .خي   اسم عا  ة مزدوجاا  اا
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 (80و 78-73و 20و 19و 10احقوق املدنية والسياسية )التو يات  -ابء 

 مكافحة ال ار ابلةشر  

ت ليختنشربربتاين كدولربربة طربربر  يف اتفاقيربربة مكافحربربة اجلرميربربة  ربرب، دخ2008منربذ آذار/مربربار   -75
( وبروتوكوليهربربربربا 72، رقربربربربم 2008لرتيربربربربة لعربربربربام املنظمربربربربة عربربربربرب الوطنيربربربربة )اتفاقيربربربربة ابل مربربربربو؛ اجلريربربربربدة ا

( وملنربربربربربربع وقمربربربربربربع ال ربربربربربربار 73، رقربربربربربربم 2008ملكافحربربربربربربة هتريربربربربربربب املهربربربربربرباجرين )اجلريربربربربربربدة الرتيربربربربربربة لعربربربربربربام 
 .(74، رقربم 2008ابألشخاص، وخباصة النسرباء واألطفربال، واملعاقةربة ع يرب  )اجلريربدة الرتيربة لعربام 

اتفاقيربربربربة جم ربربربربس أورواب بشربربربربأن إجربربربربراءات ، يف 2016، منربربربربذ أاير/مربربربربايو وليختنشربربربربتاين طربربربربر  أيضربربربرباا 
منرب ( مربع  104ويتس  تعريف ال ار ابلةشر يف القانون اجلنا ي )املربادة  .مكافحة ال ار ابلةشر

 .أحكام بروتوكول منع وقمع ال ار ابألشخاص وأحكام اتفاقية جم س أورواب
أن الراقصربربربات   ربربرب  .ومل تظهربربربر حربربربأ اآلن أيربربربة حربربربالت لال ربربربار ابلةشربربربر يف ليختنشربربربتاين -76

القادمربربربات مربربربن ب ربربربدان اثلثربربربة والعربربربامالت يف املالهربربربي ال ي يربربربة والربربربال  مربربربنحن تصربربرباري  إقامربربربة قصربربرب ة 
 وقربربربربربربربد أوقربربربربربربربف يف شربربربربربربربةائ/ .، مت وديربربربربربربربدهن كفئربربربربربربربة ضربربربربربربربعيفة2016األجربربربربربربربل حربربربربربربربأ شربربربربربربربةائ/فرباير 

 ،2009مشربربربروع ما ربربربدالينا لوقايربربربة الضربربربحااي احملتم ربربربني الربربربذي كربربربان قربربربد أط ربربرب  عربربربام  2016 فربايربربربر
وكجربربربزء مربربربن ذلربربربك  .اري  اإلقامربربربة القصربربرب ة األجربربربل مل تعربربربد تصربربربدر منربربربذ ذلربربربك احلربربربنيحيربربربث أن تصربربرب

يعم ربربن يف ليختنشربربتاين أن يشربرباركن يف الربربال  راقصربربات مربربن ب ربربدان اثلثربربة الاملشربربروع، اشتربربربُرئ ع ربربى 
فيهربربربا اث ربربربو السربربرب طات ومكتربربربب مسربربرباعدة الضربربربحااي إبطربربربالع النسربربرباء ع ربربربى  يقربربربومأحربربربدامب إعالميربربربة 

هلربربد  مربربن هربربذه األحربربدامب الشربربهرية يف املسربرباعدة ع ربربى منربربع الظربربرو  وةثربربل ا .حقربوقهن والتزامربرباهتن
وإعطربرباء ضربربحااي ال ربربار احملتم ربربني إمكانيربربة احلصربربول ع ربربى  ةالسربربتغاللية احملتم ربربة يف املالهربربي ال ي يربرب

 .املشورة والوصول إىل خيارات دعم الضحااي
صربات مربن ألن تشربغيل الراق 2016ومل تنظم هذه األحدامب اإلعالمية منذ شربةائ/فرباير  -77

بيربربربد أن  .ب ربربربدان املنطقربربربة القتصربربربادية األوروبيربربربة ل ميكربربربن أن يعتمربربربد ع ربربربى حضربربربور هربربربذه األحربربربدامب
املا ربربدة املسربربتديرة املعنيربربة ابل ربربار خلصربربت يف نشربربرة تربربوزع ع ربربى الراقصربربات أهربربم املع ومربربات املتع قربربة 

ة إىل وابإلضربرباف .عربن إدراجهربربا مع ومربات التصربال ابلسربرب طات العامربة ابحلقربوق واللتزامربات، فضربربالا 
ذلربربك، اضربربط عت الشربربرطة الوطنيربربة ومكتربربب اهلجربربرة واجلربربوازات، منربربذ توقربربف األحربربدامب اإلعالميربربة، 
بعم يربربات تفتربربير متزايربربدة، جيربربري فيهربربا رصربربد حالربربة الراقصربربات مربربن حيربربث اإلقامربربة واربربرو  العمربربل 

وتواصل املا دة املسربتديرة املعنيربة ابل ربار رصربد التطربورات يف  .ومدفوعات املرتةات وأماكن اإلقامة
، 2017ويف أي ول/سربربربربربةتمرب  .ذا اجملربربربربربال وسربربربربربتتخذ املزيربربربربربد مربربربربربن اإلجربربربربربراءات حسربربربربربب القتضربربربربرباءهربربربربرب

نسربربربخة حمدثربربربة مربربربن راملةربربرباد  التوجيهيربربربة ملكافحربربربة ال ربربربار ابلةشربربربرر، الربربرب    اعتمربربربدت احلكومربربربة أيضربربرباا 
وهربربي وربربدد الختصاصربربات واإلجربربراءات الربرب  يتعربربني  2007كانربربت قربربد نشربربرت أول مربربرة يف عربربام 

 . حالت ال ار ابلةشراتةاعها بصورة إلزامية يف

 استحدامب قواعد بشأن احلماية    القضا ية ل شهود   

جديربربدة بشربربأن احلمايربربة  ربرب  القضربربا ية ل شربربهود  ، اعتمربربد الربملربربان أحكامربرباا 2014يف عربربام  -78
(، اربا يربرتةل جز يرباا هبربد  التصربدي  ع ربى اتفاقيربة جم ربس 109، رقربم 2014)اجلريدة الرتيربة لعربام 
وحأ اعتماد القانون، مل يكربن قربانون ليختنشربتاين  .ت مكافحة ال ار ابلةشرأورواب بشأن إجراءا

وقد نفذت بعربض تربداب  احلمايربة  رب  القضربا ية ل شربهود  .ينأ إل ع ى احلماية القضا ية ل شهود
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ع ى أسا  واجب الشرطة الوطنية العام يف تفادي اخلطر، ولكن مل يكن هناك أي أسا  قانوين 
وأ  قربت هربذه الفجربوة بتنقربي  قربانون الشربرطة الربذي حيّسربن  .د حأ ذلك احلنيلربامك محاية الشهو 

 .محاية ضحااي اجلرمية والشهود ع يها

 القواعد ال  تنظم اإلجهاضع ى تغي ات إدخال   

ودخربربل حيربربز  2015أدى تنقربي  القربربانون اجلنربربا ي، الربربذي اعتمربربده الربملربربان يف آذار/مربربار   -79
ويتمثربل  .إىل إدخال تعديالت ع ى القواعد ال  تنظم اإلجهاض، 2015ةوز/يولي   1النفاذ يف 

 .( مربن القربانون3)96جربب التعربديل املربدخل ع ربى الفقربرة أهم تغي  يف عدم  ربر  املربرأة، وذلربك مبو 
فاملرأة احلامل ال  أتت مح هربا مل تعربد عرضربة ل مالحقربة القضربا ية إذا أجربري إترباء احلمربل ع ربى يربد 

ن ل يغربرب  مربربن حقيقربربة أن القيربربام ابإلجهربرباض يف ليختنشربربتاين ل يربربزال بيربربد أن تنقربربي  القربربانو  .طةيربربب
 .إل يف احلالت الواردة أدانه -عدا املرأة احلامل نفسها  -ب ع ي  مجيع املتورطني في  فعالا يعاق  

املربرأة احلامربل  لتفربادي هتديربد خطرب  حليرباة ف تاء احلمل ل خيضع ل عقوبة إذا كربان ضربرورايا  -80
حتها ل ميكربربن تفاديهربربا بسربربةل أخربربرى، أو كانربربت املربربرأة احلامربربل قاصربربرة وقربربت صربربل أو أضربربرار جسربربيمة

(، أو اعتربربداء جنسربربربي 200احلمربربل، أو إذا كربربان هنربرباك، يف حربربال املربربربرأة احلامربربل، ا تصربرباا )املربربادة 
 ،( أو إذا كربربان هنربرباك، يف حربربال شربربخأ ل ميكنربرب  الربربدفاع عربربن نفسربرب  أو معربربوق عق يربرباا 201)املربربادة 

ومضربربربع أسربربربةاا  .د ارتكربربربب وجربربرباء احلمربربربل نتيجربربربة لربربربذلك الفعربربربل( قربربرب204انتهربربرباك جنسربربربي )املربربربادة 
 .اإلعفاء من العقوبة لشرئ إتاء احلمل من قةل طةيب

والطةيربربب املعربرباؤ مسربربؤول عربربن ضربربمان الوصربربول اآلمربربن إىل إجربربراءات اإلجهربرباض والرعايربربة  -81
ويقربربربربربربدم الطةيربربربربربربب ل مربربربربربربرأة املعنيربربربربربربة املشربربربربربربورة حربربربربربربول العيربربربربربربادات املتاحربربربربربربة  .ل متابعربربربربربربة بعربربربربربربد اإلجهربربربربربرباض

بتقد  املشربورة والربدعم  schwanger.li كما يقوم املركز املتخصأ  .املؤسسات الصحية األخرى أو
 .ل نساء والزوجني يف حالة احلمل    املر وا في  وكذلك قةل ولدة الطفل وأثناءها وبعدها

وتشربربكل  .وميثربربل منربربع احلمربربل  ربرب  املر ربربوا فيربرب  واإلجهربرباض أولويربربة عاليربربة يف ليختنشربربتاين -82
مربن نظربام الرعايربة الصربحية العامربة وهربي مضربمونة ل جميربع؛ ووسربا ل منربع  ظيم األسرة جزءاا تداب  تن

ويقربربدم الربربدعم فعربربالا لألطفربربال والشربربةاا يف املربربدار  بطريقربربة مناسربربةة ل عمربربر لتطربربوير  .احلمربربل متربربوفرة
ومربربن خربربالل املشربرباركة يف مواضربربيع مثربربل تقريربربر الشربربخأ  .حيرباهتم اجلنسربربية بصربربورة مسربربتق ة ومسربربؤولة

ووه، والصداقة، واحلب، ومنع احلمل، يتمثل اهلربد  يف تع ربم األطفربال والشربةاا لشؤون جسده و 
 . قهاخقة ابلنفس وفهم احلدود الالزمة و سةل التعة  عن مشاعرهم واحتياجاهتم من خالل الث

 األتاء الذي ينظمإصالح القانون   

األترباء، بربدأ نفربرباذه  الربذي يربنظمل قربانون  اا ، أقربر الربملربان إصربالح2014يف أي ول/سربةتمرب  -83
وحي  ل زوجني اآلن الستمرار يف استخدام اسربم العا  ربة السرباب   .2015كانون الثاين/يناير   1يف 

اخليربربار الربربذي يتربربربي   ل يربربربزال قا مربرباا و  .دون ال جربربوء إىل اسربربربتخدام اسربربم عا  ربربة مربربزدو  -بعربربد الربربزوا  
كيل اسربربربم عا  ربربربة اسربربربم عا  ربربربة أحربربربديا كاسربربربم مشربربربرتك، وكربربربذلك شربربربأن خيربربربار تشربربرب ني اختيربربربارل عروسربربرب
اسربربربم طفربربربل الوالربربربدين  ربربرب  املتربربربزوجني مربربربن  الربربربذي يربربربنظموأدخربربربل تغيربربرب  آخربربربر ع ربربربى القربربربانون  .مربربربزدو 

وإذا كانربت األم قربد  .وقةل هذا التغي ، كان الطفل يعطربى اسربم األم قةربل الربزوا  .بعضهما الةعض
لك  أخذت اسم زوجها يف زوا  ساب  واحتفظت ب  ع ى الر م من النفصال أو الطالق، ف ن ذ
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ومربربع تغيربرب  القربربانون،  .كربربان يربربؤدي إىل أن يكربربون لكربربل مربربن األم والطفربربل واألا اسربربم عا  ربربة  ت ربربف
وحيصل طفل الوالدين املتزوجني، كقاعربدة عامربة،  .أصة  الطفل اآلن أيخذ اسم عا  ة األم احلال

لطفربل أما إذا مل يكن لربدى الوالربدين اسربم عا  ربة مشربرتك، فرب ن ا .ع ى اسم العا  ة املشرتك ل والدين
 .أيخذ اسم العا  ة الذي يقرره الوالدان ل 

 إدما  جرا م التعذيب واجلرا م ال  ينأ ع يها القانون اجلنا ي الدول  
ويف إطار هذه العم ية، نظربر فريرب  عامربل  .ع ى تنقي  القانون اجلنا ي تعمل احلكومة حالياا  -84

وإمكانية تكييف بعربض العناصربر إلدخاهلربا  2015يف مرسوم تعديل القانون اجلنا ي النمساوي لعام 
)اجلربرا م  321 )التعذيب(، واملادة 312يف قانون ليختنشتاين اجلنا ي، مبا يف ذلك ما يتع   ابملادة 

 (ك)الفقربربربربرة  321 )جربربربربرا م احلربربربربرا(، واملربربربربادة( و)-(ا)، الفقربربربربرات 321ضربربربربد اإلنسربربربربانية( واملربربربربادة 
وإبدرا  هذه العناصر يف قانون ليختنشتاين اجلنا ي، ف ن ليختنشتاين ستكون قربد  .)جرمية العدوان(

نفربربربذت توصربربربيات جلنربربربة األمربربربم املتحربربربدة ملناهضربربربة التعربربربذيب وتوصربربربيات السربربربتعراض الربربربدوري الشربربربامل 
 .2017تنقي  القانون اجلنا ي يف تاية عام  بشأن ومن املقرر بدء إجراءات التشاور .2013 لعام

 احقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 احلياة العم ية يف ليختنشتاين  

 ، كانربربربت تربربربوفر2016بنهايربربربة عربربربام و ، ومتنوعربربرباا  حربربربديثاا  اقتصربربربادايا  تعربربربد ليختنشربربربتاين موقعربربرباا  -85
وبشربكل خربار  عربن املربألو  ابملقارنربة  ، وهذا العربدد مرتفربع جربداا شخصاا  37 453فرص العمل لرب 

، وهو يعرب عن 2016كانون األول/ديسمرب   31نسمة يف  37 815مع جمموع السكان الةال  
 .اقتصاد دينامي مزدهر

 شخصربرباا  17 214يعم ربربون يف ليختنشربربتاين، كربربان هنربرباك  شخصربرباا  37 453ومربربن أصربربل  -86
 ا ة مربن العربام ني يف ليختنشربتاين،يف امل 54.0، أي شخصاا  20 239وكان  .يقيمون يف الة د أيضاا 

 .من املتنق ني عرب احلدود من ب دان أخرى
املعربدل السربنوي متوسربل ، ب رب  2016ويف عربام  .ابملعاي  الدولية والةطالة منخفضة جداا  -87

يف  3.4بنسةة  2016لةطالة يف عام امعدل متوسل وبني األجانب، كان  .يف املا ة 2.3ل ةطالة 
 .يف املا ة( 1.6أع ى بق يل من  بني مواط  ليختنشتاين ) أياملا ة، 

وكجربربزء مربربن جمموعربربة مربربن التربربداب  الراميربربة إىل احلفربرباظ ع ربربى الشربربراكة الجتماعيربربة وتعزيزهربربا،  -88
القربربربربانون املتع ربربربرب  ابنطةربربربرباق اتفاقربربربربات التفربربربرباوض اجلمربربربرباعي )اجلريربربربربدة الرتيربربربربة  2007صربربربربدر يف عربربربربام 

تفرباوض السا  القانوين لتوسربيع نطرباق اتفرباق ون األويشكل هذا القان .(101، رقم 2007 لعام
ويف  .ليشربمل القطرباع القتصربادي املعرب  ك رب يف قطرباع مربا جتماعيني الشركاء لربم بني ااملاجلماعي 

مربن اتفاقربات التفرباوض اجلمرباعي امل زمربة الرب  تربنظم احلربد األد   15الوقت نفس ، هناك أكثر مربن 
ى بغرض التصدي ألي إ راق اجتمرباعي أو إ ربراق لألجور وساعات العمل وشروئ العمل األخر 

ر لرصربربد وإنفربرباذ اتفاقربربات التفربرباوض SAVEوقربربد أسربربس الشربربركاء الجتمربرباعيون مؤسسربربة ر .لألجربربور
 .وقربد عينربت املؤسسربة جلنربة مركزيربة مشربرتكة هلربذا الغربرض .اجلماعي ال  يُع ن أتربا م زمربة بوجرب  عربام

مربربربن المتثربربربال لألحكربربربام املنصربربربوص وُمنحربربربت ال جنربربربة املركزيربربربة هربربربذه مسربربربؤوليات وسربربرب طات ل تحقربربرب  
 .ع يها يف اتفاقات التفاوض اجلماعي وإلنفاذها يف نطاق التطةي  ذي الص ة
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 الضمان الجتماعي  
ومربربربن  .لربربربدى ليختنشربربربتاين مسربربربتوى معيشربربربي رفيربربربع وشربربربةكة ضربربربمان اجتمربربرباعي متطربربربورة جربربربداا  -89

خربالل الفربرتة املشربمولة ابلتقريربر تنقربي   جز ربي ل تشربريع املتع رب  ابلتأمينربات  أجربرياجلدير ابملالحظة أن  
وألغيربربت جلربربان  .2013الجتماعيربربة واملسربرباعدة الجتماعيربربة دخربربل حيربربز النفربرباذ يف كربربانون الثاين/ينربرباير 

 ربرب  أن املنظربربور الة ربربدي يف جمربربال املسربرباعدة  .الرعايربربة العامربربة التابعربربة ل ة ربربدايت وأجربربري وربربديث ل نظربربام
 .ية ل يزال يراعى من خالل إشراك ر ساء الة دايت يف عم ية صنع القرارالجتماع

فاألشربربربخاص  ربربرب  القربربربادرين ع ربربربى دفربربربع تكربربرباليف  .ول يوجربربربد فقربربربر مط ربربرب  يف ليختنشربربربتاين -90
يطربربالةوا ابملسربرباعدة الجتماعيربربة  املعيشربربة ع ربربى الربربر م مربربن  ت ربربف التأمينربربات الجتماعيربربة حيربرب  هلربربم أن

يجربربة هلربربذه الفوا ربربد الجتماعيربربة جز يربرباا، تتربربد  نسربربةة األسربربر املنخفضربربة ونت .املاليربة كحربربد أد  ل ربربدخل
يف  ماليرباا  أسرة دعمرباا  630، ت قت 2016ويف عام  .الدخل يف ليختنشتاين مقارنة بة دان أخرى

وبربربربذلك تكربربربون نسربربربةة  .شخصربربرباا  968هربربربذه  630وتضربربربم األسربربربر الربربربرب  .شربربربكل مسربربرباعدة اجتماعيربربربة
 .يف املا ة 2.6ة األشخاص الذين يت قون مساعدة مالية مةاشر 

 وإدماجهمتع يم األطفال األجانب   

لدى ليختنشتاين نظام تع يمربي يعمربل بسالسربة يسربم  ل نربا  ابلخنربرائ يف الربتع م مربدى  -91
 .وهناك تسع سنوات من التع ربيم اإللزامربي .احلياة ويعطي كل فرد يف الة د أفضل الفرص التع يمية

ال والشةاا بغض النظربر عربن األصربل أو النتمرباء الربدي  جلميع األطف والتع يم املدرسي متاح جماانا 
والنمربو الفربردي  .ابلتع ربيم اإللزامربي الةربدءكما أن رايض األطفربال جمانيربة قةربل   .أو اجلنس أو اإلعاقة

 .وتكافؤ الفرص يا اهلدفان األساسيان لنظام التع يم يف ليختنشتاين
يف ذلربربك النربربوع  زا ربربداا  ون ةثربربيالا ومربربع ذلربربك، فربرب ن األطفربربال القربربادمني مربربن خ فيربربة هجربربرة اث ربرب -92

وبصربر  النظربر عربن خ فيربة اهلجربرة، هنرباك  .من املدار  الذي تربنخفض فيهربا املتط ةربات األكادمييربة
ابلنسربربربربةة  وأاهربربربربرت الختةربربربربارات الوطنيربربربربة أيضربربربرباا  .عوامربربربربل أخربربربربرى تربربربربؤثر ع ربربربربى جنربربربرباح الطفربربربربل دراسربربربربياا 
 الجتمربرباعي وكربربذلك اخل فيربربة التع يميربربة ل والربربدين -ل يختنشربربتاين أن ل وضربربع الجتمربرباعي والقتصربربادي 

وقربد أولربت ليختنشربتاين أولويربة قصربوى هلربذه املسربألة يف السربنوات  .أثر  كةرب  ع ربى النجرباح الدراسربي
 .عديدة ل تصدي هلذه اجلوانب بتداب  هادفة األخ ة وبذلت جهوداا 

ويربوفر لألطفربال النرباطقني ب غربات أجنةيربة تع ربيم لغربوي  .ب  عديربدة تعربزز تكربافؤ الفربرصومثة تربدا -93
مكثف يف مادة خاصة هي راألملانية ك غة اثنيةر، وذلك هبربد  مربنحهم القربدرة ع ربى متابعربة التع ربيم يف 

وابإلضافة إىل ذلربك، هنرباك  .الصفو  العادية أو رايض األطفال أبقل ما ميكن من الصعوابت ال غوية
 ،التربربربداب  الرتبويربربربة الجتماعيربربربةمربربربن يف صربربربفو  التع ربربربيم اخلربربرباص، و  ةعروضربربربموعربربربة واسربربربعة مربربربن املربربربواد املجم

كما شهدت السنوات األخرب ة توسربعاا يف بربرامك التع ربيم املةكربر قةربل   .وتداب  الدعم ال  تقدمها املدار 
 .ةيةبدء رايض األطفال، هبد  وسني الرتقاء ابألطفال والوالدين الناطقني ب غة أجن

وبنهايربربربة التع ربربربيم اإللزامربربربي، يتربربرباح ل شربربربةاا اخليربربربار بربربربني الةربربربدء ابلتربربربدريب املهربربرب  أو اسربربربتكمال  -94
نظربربربام التع ربربربيم العربربربام يف اجلمنربربربازيزم )املدرسربربربة الثانويربربربة األكادمييربربربة العامربربربة( الربربرب  تعربربربّدهم ل تع ربربربيم العربربربال 

صناعية وبربني التربدريب يف وجيمع التدريب امله  بني العمل العم ي يف شركات الت مذة ال .األكادميي
وبنربربرباء ع ربربربى التربربربدريب املهربربرب ، ميكربربربن متابعربربربة التخصربربربأ مربربربن  .املربربربدار  املهنيربربربة والربربربدورات املتخصصربربربة

مربربن خربربالل الةكربربالوراي املهنيربربة املتكام ربربة أو الةكربربالوراي و  .خربربالل التربربدريب املهربرب  ع ربربى مسربربتوى جربربامعي
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قةربول يف احلصربول ع ربى م املوسربع و املهنية الالحقة، ميكن لطالا التربدريب املهرب  وصربيل التع ربيم العربا
 ومربربا بربربرح نظربربام التع ربربيم املربربزدو  )الت مربربذة املهنيربربة( يسربربهم إسربربهاماا  .مؤسسربربات التع ربربيم العربربال األكربربادميي

مربن عوامربل  هامرباا  عربامالا  يف إدما  الشةاا يف سوق العمل منذ عقود خ ربت، وهربو يعتربرب أيضرباا  هاماا 
 .عالياا  تدريب ملتخصصني مؤه ني  هيالا النجاح ابلنسةة لقتصاد ليختنشتاين، ألن  يوفر ال

 الوقاية من اإلدمان  
، أجريربربربربت دراسربربربربة لطربربربربالا ليختنشربربربربتاين عربربربربن العقربربربرباق  املشربربربربروعة و ربربربرب  2015يف عربربربربام  -95

وكانربربت النتربربا ك املتع قربربة  .2016املشربربروعة، واألدويربربة، ووسربربا ل اإلعربربالم اجلديربربدة ونشربربرت يف عربربام 
 .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 
مربرات أو أكثربر يف  10كحربول واخنفربض عربدد الشربةاا الربذين تنرباولوا ال .حمور مح ة الوقايربة األخرب ة

 .2005و 2011املاضية بشكل م حوظ مقارنة ابلدراسات ال  أجريت يف عامي  الثالثني يوماا 
ومثة صورة ااث ة واضحة فيما يتع   ابستهالك النيكوتنيت فقد اخنفض عدد املربدخنني بشربدة منربذ 

لكربربربن نسربربربةة الشربربربةاا  ربربرب  املشربربربروعة إىل الخنفربربرباض، و  العقربربرباق ، وقربربربد ا ربربرب  اسربربربتخدام 2005عربربربام 
وتربربدلل الةيربرباانت املستخ صربربة مربربن دراسربربات الطربربالا ع ربربى  .الربربذين جربربربوا القنربربب شربربهدت ارتفاعربرباا 

وهربربي تربربدعم اسربربتمرار ت ربربك  2006جنربرباح بربربرامك الوقايربربة مربربن اإلدمربربان الربرب  بربربدأ األخربربذ هبربربا يف عربربام 
 .الربامك، مع إدخال التحسينات املال مة ل فئات املستهدفة واملواد املسةةة لالدمان

وتشمل الربامك املنفذة واملستمرة، ع ى سةيل املثال، مح ة رالعمل من أجل المتناع عربن  -96
  .رأسربربةوع احلربربوار حربربول الكحربربولر مربربع األخربربذ بتربربداب   ت فربربة، وتطةيربرب  اهلواتربربف الذكيربربةو الشربربرار

سيجري تنفيذ مح ة رالت مذة اخلالية من التدخنير ومح ربة متعربددة السربنوات ل وقايربة مربن التةرب   كما
ع ربربى وضربربع تربربداب  تتع ربرب  ابسربربتخدام  وجيربربري العمربربل حاليربرباا  .رالربربتخ أ مربربن التربربدخنيرت عنربربوان وربرب

واهلربربد  مربربن ذلربربك ك ربرب  هربربو التثقيربربف والتوعيربربة، وكربربذلك تعزيربربز كربربل مربربن مسربربؤولية الوالربربدين  .القنربربب
 .واملسؤولية الذاتية لدى الشةاا من أجل  نب الرهتان

 2017لعام  عن الصحة الدراسة الستقصا ية  

ستشربارك ليختنشربربتاين هربربذا العربام يف الدراسربربة الستقصربربا ية السويسربرية عربربن الصربربحة ل مربربرة  -97
 15بعمر  شخأ، يتم اختيارهم عشوا ياا  1 000وع ى مدار السنة، سيجري استقصاء  .الثانية

سربربربربنة فربربربربأكثر ويعيشربربربربون يف ليختنشربربربربتاين، حربربربربول وضربربربربعهم الصربربربربحي، وزايراهتربربربربم ل طةيربربربربب، وعربربربرباداهتم 
ومربن املقربرر نشربر  .املخدرات، واستخدام األدوية، و رب  ذلربك مربن بيرباانتالغذا ية وعن الكحول و 
وستكون الةياانت صاحلة ل مقارنة بةياانت الدراسربة الستقصربا ية  .2019النتا ك يف خريف عام 

وسربربربتوفر  .، وكربربربذلك ابلةيربربرباانت الربربربواردة مربربربن سويسربربربرا2012األوىل عربربربن الصربربربحة الربربرب  أجربربربرت عربربربام 
والوضربربربع الصربربربحي لسربربربكان ليختنشربربربتاين وكربربربذلك عربربربن آاثر  األرقربربربام مع ومربربربات عربربربن تطربربربور السربربرب وك

 .ل سياسة الصحية يف املستقةل قيماا  محالت الوقاية املنفذة يف السنوات األخ ة، اا يرسي أساساا 

 (85-83التعاون والتضام  الدوليان )التو يات  -دال 

 -بربرب  يف اجملتمربربع الربربربدول  موثوقربرباا  وشربربريكاا   نيربرباا  بوصربربفها ب ربربداا  -إن فهربربم ليختنشربربتاين لنفسربربها  -98
، ب غربت نسربةة املسرباعدة اإلوا يربة الرتيربة 2014ويف عام  .يع  أتا تساهم بنصيةها يف التضامن الدول
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وب غربربت نفقربربات ليختنشربربتاين ذات الصربرب ة ابملسربرباعدة اإلوا يربربة  .يف املا ربربة 0.5الربرب  تقربربدمها ليختنشربربتاين 
م يربربربون فرنربربربك سويسربربربري مربربربن  24.1فت ، وصربربربر 2015م يربربربون فرنربربربك سويسربربربري يف عربربربام  23.3الرتيربربربة 

ل حسربربربرباا املتربربربربأخر ل نربربربرباتك احمل ربربربربي اإلمجربربربربال  ونظربربربربراا  .2016مربربربربوارد املسربربربرباعدة اإلوا يربربربربة الرتيربربربربة يف عربربربربام 
هربربي أحربربدمب  2014 والربربدخل الربربوط  اإلمجربربال، فربرب ن بيربرباانت املسربرباعدة اإلوا يربربة الرتيربربة املقدمربربة يف عربربام

 .يف املا ة 0.7  املساعدة اإلوا ية الرتية الةال  ول تزال ليختنشتاين م تزمة بتحقي  هد .الةياانت
ويف إطربربار اتفاقيربربة األمربربم املتحربربدة ملكافحربربة الفسربرباد، كانربربت ليختنشربربتاين أول دولربربة طربربر   -99

وقربربد نشربربر  .2016/2017جيربري تقييمهربربا مربربن حيربربث تنفيربربذ الفصربل املتع ربرب  ابسربربرتداد األصربربول يف 
اجات خربربربرباء اسربربربرتداد األصربربربول مربربربا ي ربربربيت و  ربربربت اسربربربتنت .2017تقريربربربر التقيربربربيم يف أي ول/سربربربةتمرب 

مةربال  كةرب ة مربن  ريوجد لدى ليختنشتاين نظام قانوين راس  لسرتداد األصول، وقد أعادت فعالا 
وع ربربى الربربر م مربربن صربربغر حجمهربربا، فربرب ن ليختنشربربتاين تشربربارك بنشربربائ يف تطربربوير وتعزيربربز  ...األمربربوال 

 ." املسروقةالتعاون الدول من أجل مكافحة  سل األموال وإعادة األموال 

 التشاور مع اجملتمع املدين -خامسا   

وتكتسربربربي اجلمعيربربربات العديربربربدة أييربربربة  .يضربربربط ع اجملتمربربربع املربربربدين بربربربدور هربربربام يف ليختنشربربربتاين -100
وميكربربربن إنشربربرباء اجلمعيربربربات  ريربربربة يف ليختنشربربربتاين، طاملربربربا أن الغربربربرض منهربربربا  .خاصربربربة يف هربربربذا الصربربربدد

مربن قربانون  260-246يف املربواد  لربذلك وميكربن العثربور ع ربى األسربا  القربانوين .خيالف القانون ل
وتربربدعم الدولربربة والة ربربدايت إنشربرباء اجلمعيربربات بوسربربا ل  ت فربربة، مبربربا يف ذلربربك  .والشربربركات األشربربخاص

وهنربرباك مجعيربربات  .وميكربربن إنشربرباء املنظمربربات  ربرب  احلكوميربربة  ريربربة يف ليختنشربربتاين كجمعيربربات .ماليربرباا 
 .اإلنسان أبوسع معانيهاعديدة تعمل يف جمال حقوق 

يف جمال حقوق اإلنسان  سنوايا  ، جيرى مكتب الشؤون اخلارجية حواراا 2009ومنذ عام  -101
ويف احلربوار مربع املنظمربات  رب  احلكوميربة هلربذا  .مع املنظمات    احلكومية املهتمة يف ليختنشربتاين

الربربربوط  لالسربربربتعراض  العربربربام، أتيحربربربت ل منظمربربربات املشربربرباركة الفرصربربربة ل تع يربربرب  ع ربربربى مشربربربروع التقريربربربر
 30، مبشاركة أكثر من 2017أي ول/سةتمرب  11وقد نظمت هذه املناسةة يف  .الدوري الشامل

وتربربربرد آراء  .عربربربن املنظمربربربات  ربربرب  احلكوميربربربة واملؤسسربربربات واهليئربربربات املسربربربتق ة والقطربربرباع اخلربربرباص اربربربثالا 
ختنشربتاين بوجرب  عربام املشاركني فيما يتع   ابلتقرير الوط  فيمربا يتع رب   الربة حقربوق اإلنسربان يف لي

 .يف تقرير موجز أرف  بتقرير الستعراض الدوري الشامل )املرف (

 م حظات ختامية -سادسا   

تضاااام  االسااااتعراض الاااادوري الشااااامل األخااااء  و اااا ل  تقااااارير اخلاااارباء الاااادوليني ي -102
واألوروبياااني والااازايرات القلرياااة الاااأت اااااموا راااا  ا يااادات متكااارر  علااا  املساااتو  الرفياااع 

 ويف الوات نفسه  تدرك حكوماة ليختنشاتاي  .املستو  حماية حقوق اإلنسان يف ليختنشتاي 
وستستفيد حكومة ليختنشتاي   .أن م  الضروري وم  املمك   دخال مزيد م  التحسينات

ماا  احااوار احكااومي الاادو  يف  طااار عمليااة التقياايم الاادوري الشااامل الثالاا  لليختنشااتاي  
والتو يات املنبثقة ع  ذل  احوار  معيار  ام لتحديد ما حتتاج  ىل األخ  به م   جراءات 

 .يف السنوات املقبلة


