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الثالثة رد حكومة إمارة ليختنشتاين  لى التوايات املقدمة خالل اجلولة   
 من استعراضها الدوري الشامل

ترحب ليختنشتاين ابلتوصيات املقدمةة الة ل استارااةاا الةدورش الشةامل الةذش  حجةرش  
 . ويسرها، باد دراسة ومشاورات شاملة، تقدمي الردود التالية:2018كانون الثاين/يناير   24يف 

 1-108التواية 
 مقبولة. 
 2-108التواية 
 مقبولة. 
 3-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
يرجى االط ع على الرد على التوصية املماثلة اليت تةرد يف اوولةة األوىل مةن االسةتارا   

 .(A/HRC/10/77/Add.1) 2008الدورش الشامل لليختنشتاين يف عام 
 4-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .3-108انظر الرد على التوصية  
 5-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 6-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 7-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
ختطةط اكوومةة لامليةة تواةةا ابياةا ابلتآلاثةيل اوقر املتوقاةة مةةن التاثةديع ابلتاةاون مةة   

اواات املانية مةن  صةحاا املاثةلحة واعتمة  املةدين. ولةن يحتخةذ القةرار الناةائت بشة ن التاثةديع 
 ية.إال على  ساس نتائج هذه الامل

 8-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 9-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
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 10-108التواية  
  حيط هبا علماً. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 11-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 12-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 13-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 14-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 15-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 16-108التواية 
 مقبولة. 
 .7-108انظر الرد على التوصية  
 17-108التواية 
 مقبولة. 
تاتزم ليختنشتاين عر  مقرتح التاثديع على اتآلاقية إسطنبول على الربملان حبلول هنايةة  

 .2018عام 
 18-108التواية 
 مقبولة. 
 .17-108انظر الرد على التوصية  



A/HRC/38/16/Add.1 

GE.18-08977 4 

 19-108التواية 
 مقبولة. 
 .2012 اير/مايو  8ليختنشتاين هت  ول دولة صدقت على تادي ت كمباال يف  
 20-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 21-108التواية 
 مقبولة. 
ليختنشةةةتاين طةةةرف يف اتآلاقيةةةة منظمةةةة التاةةةاون والتنميةةةة يف امليةةةدان االقتاثةةةادش املتالقةةةة  

ابملسةةةاعدة ارداريةةةة املتبادلةةةة يف املسةةةائل البةةةريبية، وتةةةةتبادل املالومةةةات عةةةن اكسةةةاابت املاليةةةة مةةة  
د استناداً إىل هذا ارطار القةانوين. وختبة  اكسةاابت املاليةة للمتسسةات ا اصةة بل 100حوايل 

 هلذا املايار من ماايري املنظمة املتالع ابلتبادل اويل للمالومات املالية يف املسائل البريبية.
 22-108التواية 
 مقبولة. 
 23-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 24-108التواية 
 نآلَّذة ابلآلال.مقبولة، وتاترب م 
 25-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
اعتمةةةةاد مجايةةةةة حقةةةةو  ارنسةةةةان لةةةةدؤ التحةةةةالة الاةةةةاملت للمتسسةةةةات الوطنيةةةةة كقةةةةو   

ارنسان ال يدالل امن االتاثاص الدولة، بل امن االتاثاص اومايةة الةيت تتمتة  ابالسةتق ل 
 لاا.التام يف عم
 26-108التواية 
 ال.مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآل 
 27-108التواية 
 مقبولة. 
 .26-108انظر الرد على التوصية  
 28-108التواية 
 مقبولة. 
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يف إطةةةار التاةةةةاون املنةةةتظم مةةةة  مجايةةةة حقةةةةو  ارنسةةةان، تحنةةةةاق  حاليةةةاً إموانيةةةةة اعتمةةةةاد  
اومايةةة لةةدؤ التحةةالة الاةةاملت للمتسسةةات الوطنيةةة كقةةو  ارنسةةان اببةةً  عةةن التاةةاون الةةدويل. 

 ارشارة م  ذلك إىل  ن اوماية تتمت  ابالستق ل التام يف عملاا.وجتدر 
 29-108التواية 
 مقبولة. 
 30-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
(، "ال ميوةةةةن التسةةةةاما مةةةة  الانةةةةة "ستواصةةةةل ليختنشةةةةتاين ن يةةةةا السةةةةنوية املانونةةةةة ) 

 وستنآلذ مشاري  الاصة، لوناا ال تاتزم حالياً وا  الطة عمل وطنية.
 31-108لتواية ا

  حيط هبا علماً. 
توابر ليختنشتاين ناية شاملة من التمييز اسةتناداً إىل القةوانا السةارية ابياةا.  مةا اعتمةاد  

قانون عام ملواابحة التمييز ابيتاار  م  النظام االقتاثادش اكر يف البلةد، وميوةن  ن يثةري تبةارابً 
 م  مبد  حرية التااقد.

 32-108التواية 
 علماً. حيط هبا  
 .31-108انظر الرد على التوصية  
 33-108التواية 
 مقبولة. 
 34-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
تسةةةةةاى اكوومةةةةةة حاليةةةةةاً إىل تركيةةةةةز املةةةةةوارد املتاحةةةةةة يف هةةةةةذا اعةةةةةال علةةةةةى واةةةةة  وتنآليةةةةةذ  

 اسرتاتيجية لإلدماج.
 35-108التواية 
 مقبولة. 
 36-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .34-108على التوصية  انظر الرد 
 37-108التواية 
 مقبولة. 
 .33-108انظر الرد على التوصية  
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 38-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .31-108انظر الرد على التوصية  
 39-108التواية 
 مقبولة. 
 .34-108انظر الرد على التوصية  
، ابلنيابةةةةةة عةةةةةن اكوومةةةةةة، الدراسةةةةةة املانونةةةةةة 2017نشةةةةةر مااةةةةةد ليختنشةةةةةتاين يف عةةةةةام  

، الةةةةيت تاةةةةر  صةةةةورة شةةةةاملة عةةةةن حالةةةةة املسةةةةلما يف ليختنشةةةةتاين. "ارسةةةة م يف ليختنشةةةةتاين"
 وستشمل اسرتاتيجية اردماج املقررة مجي  الآلئات ارثنية والدايانت وغريها.

 40-108التواية 
 مقبولة. 
 .34-108على التوصية انظر الرد  
 41-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
تازيةةةز التآلةةةاهم ومواابحةةةة مجيةةة   شةةةوال التمييةةةز وكةةةره األجانةةةب عناثةةةران  ساسةةةيان مةةةن  

 املناج الدراست.
 42-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .31-108انظر الرد على التوصية  
 43-108التواية 
 مقبولة. 
 44-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .31-108انظر الرد على التوصية  
 45-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 ال يحسما للجاات الآلاعلة االقتاثادية ا اااة وزاءات دولية ابلتسجيل يف ليختنشتاين. 
 46-108التواية 
 مقبولة. 
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املبدئيةة الطويلةة يف إطار عملية تنآليذ  هداف التنمية املستدامة،  كدت اكوومة غايتاةا  
يف املائةةةةةة مةةةةةن الةةةةةدالل القةةةةةومت ارمجةةةةةايل  0.7األجةةةةةل املتمثلةةةةةة يف السةةةةةات إىل ختاثةةةةةي  نسةةةةةبة 

يف  0.5للمسةةاعدة ارئائيةةة الر يةةة. ومةةن املقةةرر قايدة ارنآلةةا  يف السةةنوات القادمةةة لبلةةو  نسةةبة 
 املائة من املساعدة ارئائية الر ية.

 47-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
تاتقد ليختنشتاين  ن ارطار القانوين املامةول بةك كةاف لتازيةز االمتثةال للماةايري الدوليةة  

يف هةةذه اعةةاالت. ويسةةتند هةةذا ارطةةار القةةانوين إىل مجلةةة  مةةور مةةن بيناةةا إبةةرام اتآلاقةةات التجةةارة 
تثمار يف اكةةرة الةةيت تتبةةمن التزامةةات قويةةة ابكآلةةا  علةةى املاةةايري الدوليةةة املتالقةةة ابلتجةةارة واالسةة

 جمايل الامل والبيئة.
 48-108التواية 
 مقبولة. 
ختبةة  مجيةة  الشخاثةةيات االعتباريةةة يف ليختنشةةتاين، ملةةا يف ذلةةك املتسسةةات ا اصةةة،  

 للمستولية اونائية للشركات ابيما يتالع جبرائم الآلساد.
 .21-108انظر الرد على التوصية  
 49-108التواية 
 مقبولة. 
لتااون م  جاماة األمم املتحةدة، مبةادرة دوليةة يةدف إىل تنآليةذ  طلقت ليختنشتاين، اب 

الةةدعوات املوجاةةة مةةن جملةةىل األمةةن إىل الةةدول والقطةةاع املةةايل مةةن  جةةل مواابحةةة الةةر  املااصةةر 
واالجتار ابلبشر. وسيتحقع هةذا اهلةدف ابكةرص علةى  ن تبةذل الشةركات ابلآلاةل الانايةة الواجبةة 

 يف س سل القيمة الااملية.
 50-108واية الت

  حيط هبا علماً. 
تآلةةر  ليختنشةةتاين اوةةزاءات وابقةةاً للقةةانون الةةدويل وعلةةى  سةةاس قةةرارات جملةةىل األمةةةن  

 وقرارات االُتاد األورويب.
 51-108التواية 
 مقبولة. 
مشةةاورات بشةة ن تنقةةيا قةةانون الاقةةوابت. ويةةن  مقةةرتح  2018انطلقةةت يف بدايةةة عةةام  

ميةة جديةدة هةت جرميةة التاةذيب وابقةاً للتوصةيات الاثةادرة عةن املشاورات على تبما القانون جر 
 خمتلة وان األمم املتحدة وجملىل  ورواب.
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 52-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
 تحبحث ابستمرار تدابري إااابية استناداً إىل توصيات ونة ارص حيات واوليات الدولية. 
 53-108التواية 
 مقبولة. 
 .51-108الرد على التوصية انظر  
 54-108التواية 
 مقبولة. 
 .51-108انظر الرد على التوصية  
 55-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
ال يتجاوق عةدد الشةباا املسةجونا يف السةجن الةوطة عةادة شةاابً واحةداً. ويف هةذه اكالةة،  

 اكبىل االنآلرادش.يحاتمد نظام الاص ي ئم حالة الآلرد للتخآلية قدر ارموان من ظروف 
 56-108التواية 
 مقبولة. 
مل تحسةةةةجل يف ليختنشةةةةتاين حةةةةة اون  ش حالةةةةة مةةةةن حةةةةاالت االجتةةةةار ابلبشةةةةر  و الةةةةر   

املااصةر  و عمةةل األطآلةةال. ويرصةد اجتمةةاع املائةةدة املسةتديرة بشةة ن االجتةةار ابلبشةر الواةة  رصةةداً 
 مستمراً، ويتخذ التدابري ال قمة حسب مقتبى اكال.

 57-108ة التواي
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
مةةةةن قةةةةانون ارجةةةةراءات اونائيةةةةة، يتمتةةةة  كةةةةل مشةةةةتبك ابيةةةةك ابكةةةةع يف  147وابقةةةةاً للمةةةةادة  

االتاثةةال ملحةةام قبةةل االسةةتجواا والتشةةاور ماةةك ابيمةةا يتالةةع ابالسةةتجواا. ويسةةرش ذلةةك  يبةةاً 
م األحةةةدات، تايةةةا مةةةن قةةةانون  ةةةاك 21علةةةى الشةةةباا الةةةذين كةةةع هلةةةم كةةةذلك، ملوجةةةب املةةةادة 

 شخ  موثو  بك ل ستجواا.
 58-108التواية 
 مقبولة. 
 59-108التواية 
 مقبولة. 
تتةةيا السةةلطات الاامةةة يف ليختنشةةتاين ابلآلاةةل الةةدمات كثةةرية إلورتونيةةاً. وتشةةمل تلةةك  

ا ةةةدمات مةةةلء االسةةةتمارات وتقةةةدمياا، واالطةةة ع علةةةى ارعةةة انت الر يةةةة الاثةةةادرة يف اوريةةةدة 
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وطلةةةب ارعةةةاانت، وحسةةةاا اةةةريبة القيمةةةة املبةةةاابة، وصةةةندو  الربيةةةد ا ةةةاص ابلوقئةةةع  الر يةةةة،
، قةةةةانون بشةةةةة ن اكوومةةةةة ارلورتونيةةةةة نحقةةةةةا يف 2012الر يةةةةة. ولةةةةدؤ ليختنشةةةةتاين، منةةةةةذ عةةةةام 

. وليختنشتاين  يباً طرف موق  على إع ن اتلا بشة ن اكوومة ارلورتونيةة الةذش 2016 عام
 ساست ابملبت يف تطوير اكوومة ارلورتونية.ين  على االلتزام األ

 60-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
مةن قةانون ارجةراءات اونائيةة،  128وحا  سجل احتجاق. ووابقاً للآلقةرة ) ( مةن املةادة  

جيب إب    ش شخ   تجز  ثناء توقيآلك  و بايده ابكع يف إب    ام واكع يف عةدم اردالء 
اادتك. وتتةةةةةاح دائمةةةةةاً لزشةةةةةخاص اطتجةةةةةزين لةةةةةدؤ الشةةةةةرطة ابرصةةةةةة االتاثةةةةةال ملحةةةةةام. ووابقةةةةةاً بشةةةةة

من قانون ارجراءات اونائيةة، يتمتة  كةل مشةتبك ابيةك ابكةع يف االتاثةال ملحةام قبةل  147 للمادة
استجوابك ويف التشاور ماك ابيما يتالع ابالستجواا. ويسرش ذلك  يباً علةى االسةتجواابت الةيت 

مةن قةانون ارجةراءات اونائيةة  30من املةادة  3شرطة. وال يحسما ابملراقبة ملوجب الآلقرة جترياا ال
إال بقةةرار محالَّةةل مةةن القااةةت. ومل تطَّلةة  الشةةرطة الوطنيةةة يف الواقةة  يف السةةنوات األالةةرية علةةى  ش 

 حالة روقب ابياا حديث املشتبك ابيك م   اميك.
 61-108التواية 
 لآلال.مقبولة، وتاترب منآلَّذة اب 
ال ميون انتااك اكع يف ا اثوصةية وجتايةز البيةاانت الشخاثةية إال يف ظةروف اسةتثنائية  

ووابقةةةةاً ملبةةةةد  التناسةةةةب. وال ميوةةةةن مراقبةةةةة االتاثةةةةاالت ارلورتونيةةةةة يف ليختنشةةةةتاين إال يف سةةةةيا  
 ارجراءات اونائية.

 62-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 ل ستخبارات.ليست لدؤ ليختنشتاين دائرة  
 63-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 64-108التواية 
 مقبولة. 
 65-108التواية 
 مقبولة. 
تنآلةةةذ اكوومةةةة ابسةةةتمرار تةةةدابري لةةةزايدة مشةةةاركة املةةةر ة يف الشةةةتون السياسةةةية، ملةةةا يف ذلةةةك  

الةةةةدورة الدراسةةةةةية يف الامةةةةةل السياسةةةةت الةةةةةيت تةةةةةنظم للنسةةةةاء منةةةةةذ سةةةةةنوات عديةةةةدة. و حطلقةةةةةت نلةةةةةة 
يةةةةدف إىل إبةةةةراق السياسةةةةيات. غةةةةري  ن ليختنشةةةةتاين ال ختطةةةةط  201٩ل نتخةةةةاابت البلديةةةةة لاةةةةام 

العتمةةةاد نظةةةام اكاثةةة   و نظةةةم ُتقيةةةع توةةةاابت اونسةةةا. وعمومةةةاً، تشةةةول املسةةةاواة بةةةا اونسةةةا 
 .2030إحدؤ  ولوايت ليختنشتاين يف سيا  تنآليذ  هداف التنمية املستدامة املبينة يف الطة عام 
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 66-108ة التواي
  حيط هبا علماً. 
 .65-108انظر الرد على التوصية  
 67-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
اةةةمان التمثيةةةل املتةةةواقن لوةةة  اونسةةةا يف اهليئةةةات السياسةةةية يقتبةةةت يف هنايةةةة املطةةةاف  

 اعتماد نظام اكاث .
 .65-108انظر الرد على التوصية  
 68-108التواية 
 مقبولة. 
 .65-108التوصية انظر الرد على  
 69-108التواية 
 مقبولة. 
 70-108التواية 
 مقبولة. 
تنآلذ اكوومة ابستمرار تدابري لزايدة التوابيع بةا اكيةاة األسةرية واكيةاة املانيةة ومواابحةة  

 القوالب النمطية بش ن  دوار اونسا.

 71-108التواية 
 مقبولة. 
تنآليةةةةذ الطةةةةة التنميةةةةة املسةةةةتدامة يشةةةةارك القطةةةةاع ا ةةةةاص يف هةةةةذه الامليةةةةة مةةةةن الةةةة ل  

 هةةداف التنميةةة املسةةتدامة، ومةةن الةة ل اكةةوار الراسةةن الةةذش جتريةةك املنظمةةات غةةري /2030 لاةةام
 اكوومية بش ن قبااي حقو  ارنسان، والذش تحدعى إليك الرابطات املانية  يباً.

 72-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
طَّط حالياً العتماد ارجاقة الوا   لدية املدابوعة األجر.ال ُيح
 73-108التواية 
 مقبولة. 
يشول السةات إىل تنآليةذ سياسةة اباالةة للمسةاواة بةا اونسةا وقايدة التوابيةع بةا اكيةاة  

املانية واكياة األسرية من با  ولوايت سياسة ليختنشتاين بش ن املساواة با اونسةا. وتاوةة 
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جتماعيةةةة حاليةةةاً علةةةى واةةة  السياسةةةة املتالقةةةة ملسةةةتقبل األابرقةةةة الااملةةةة التاباةةةة لةةةوقارة الشةةةتون اال
 األسرة ومتويل رعاية الطآلل الارج املنزل.

 74-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .72-108انظر الرّد على التوصية  
 75-108التواية 
 مقبولة. 
 .73-108انظر الرّد على التوصية  
 76-108التواية 
 مقبولة. 
 .73-108انظر الرّد على التوصية  
 77-108التواية 
 مقبولة. 
 78-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
وال ختطةةط  2015كّيآلةةت ليختنشةةتاين األحوةةام القانونيةةة املتالقةةة ابرجاةةا  يف عةةام  

 ردالال  ش تغيريات  الرؤ يف الوقت الراهن.
 79-108التواية 
 مقبولة. 
عامةةةاً علةةةى  1٩عامةةةاً و 15ياثةةةل ماةةةدل مواظبةةةة الطةةة ا الةةةذين تةةةرتاوح  عمةةةارهم بةةةا  

يف املائة، وهو مادل مرتآل  جداً يباث على السةرور  87.2الدراسة باد إمتام التاليم ارلزامت إىل 
ويتجةةاوق  يبةةاً متوسةةط منظمةةة التاةةاون والتنميةةة يف امليةةدان االقتاثةةادش. واهلةةدف مةةن ذلةةك هةةو 

موعةة واسةاة مةن الآلةرص متوا مجي  الشباا من اكاثول على شاادة املرحلةة الثانويةة. وتتةاح جم
يف التالةةةيم الاةةةام ومةةةن الةةة ل التةةةدريب  -التاليميةةةة مل ءمةةةة ماةةةارات الشةةةباا وتلبيةةةة احتياجةةةايم 

 املاة على حد السواء. ويوآلل ك  املسارين إموانية االلتحا  ابلتاليم الاايل.
 80-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
نسةانية والادالةة االجتماعيةة اببةً  عةن التاامةل مة  التنةةوع تةتدش موااةي  االعتبةارات او 

(. وتاةةةةزق املةةةةدارس، عمومةةةةاً، LiLeوالتمييةةةةز دوراً هامةةةةاً يف مةةةةناج ليختنشةةةةتاين الدراسةةةةت اوديةةةةد )
 ماارات التاامل م  اونىل اوالر والثقاابات األالرؤ ابرااابة إىل التساما ارثة والدية.
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 81-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
(. واملةدارس الاامةة 16مةن املةادة  2التاليم ارلزامت موةرس ابلآلاةل يف الدسةتور )الآلقةرة  

مةةن قةةانون التالةةيم(.  7مآلتوحةة يف وجةةك اوميةة ، وااللتحةةا  هبةا جمةةاين مةةن الناحيةةة املبدئيةة )املةةادة 
 (.3ادة ()ق( وامل1)1وترِد ارشارة إىل املس لة نآلساا  يباً يف قانون األطآلال والشباا )املادة 

 82-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .81-108انظر الرّد على التوصية  
 83-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
يوآلةةةةةل قةةةةةانون ليختنشةةةةةتاين مبةةةةةد  املسةةةةةاواة وعةةةةةدم التمييةةةةةز علةةةةةى املسةةةةةتويا الدسةةةةةتورش  

 مييز.والقانوين، ويادف من مث إىل القباء على  وجك اكرمان والتآلاوت والت
 84-108التواية 
 مقبولة. 
حوومةةةة ليختنشةةةتاين ملتزمةةةة ابلت كيةةةد ملواابحةةةة التمييةةةز اةةةد املةةةر ة و وجةةةك اكرمةةةان غةةةري  

 املربرة يف خمتلة جماالت اكياة.
 .70-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 85-108التواية 
 مقبولة. 
 .70-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 86-108التواية 
 مقبولة. 
 .70-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 87-108التواية 
 مقبولة. 
 .65-108انظر الرد على التوصية  
 88-108التواية 
 مقبولة. 
 .65-108انظر الرد على التوصية  



A/HRC/38/16/Add.1 

13 GE.18-08977 

 89-108التواية 
 مقبولة. 
 90-108التواية 
 مقبولة. 
 91-108التواية 
 مقبولة. 
ارطاريةةة للتوابيةةع بةةا اكيةةاة املانيةةة واكيةةاة األسةةرية الةةذش ختطةةط لةةك إن ُتسةةا الظةةروف  

اكوومةةة عامةةل  ساسةةت لتحقيةةع التةةواقن يف متثيةةل املةةر ة يف مناصةةب صةةن  القةةرار يف الشةةركات ويف 
 الامل السياست يف املستقبل.

 .73-108انظر الرّد على التوصية  
 92-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108 انظر الرد على التوصيتا 
 93-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 94-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 95-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 96-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108صيتا انظر الرد على التو  
 97-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
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 98-108التواية 
 مقبولة. 
شةةةةواغل: "تحاقةةةةد  حةةةةدات منتظمةةةةة مثةةةةل اليةةةةوم الةةةةوطة للمسةةةةتقبل ومشةةةةاري  مةةةةن قبيةةةةل  
، للناةو  بتالةيم النسةاء يف اعةاالت غةري التقليديةة. ويرجةى االطة ع  يبةاً علةى التةدابري "القدوة

يف  "pepperMINT"املتخذة لتازيز موااي  الالوم والتونولوجيا واهلندسة والراياةيات، مثةل خمتةرب 
 ابادوق، الذش تحوجَّك إليك الآلتيات ُتديداً.

 99-108التواية 
 مقبولة. 
 100-108التواية 
 مقبولة. 
 101-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 102-108التواية 
 مقبولة. 
لقةد توقآلةةت الوحةةدة املسةتقلة املانيةةة بتوةةاابت الآلةرص عةةن الامةةل، ونحقلةت مااماةةا الر يةةة  

مةن إىل وحدة تواابت الآلرص يف موتب ا دمات االجتماعيةة. ولةدؤ الوحةدة اوديةدة مةا يوآلةت 
 املوارد البشرية واملالية.

 103-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
تنآلةةةةذ ليختنشةةةةةتاين مشةةةةةاري  خمتلآلةةةةة يف هةةةةةذا السةةةةةيا ، لوناةةةةا ال ختطةةةةةط حاليةةةةةاً لواةةةةة   

 اسرتاتيجية هلذه الغاية.
 104-108التواية 
 مقبولة. 
 .٩1-108و 65-108انظر الرد على التوصيتا  
 105-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
تنآلةةةةذ ليختنشةةةةتاين مشةةةةاري  خمتلآلةةةةة يف هةةةةذه اعةةةةاالت، لوناةةةةا ال ختطةةةةط حاليةةةةاً لواةةةة   

 اسرتاتيجية هلذه الغاية.
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 106-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 ال توجد  قليات وطنية  و لغوية يف ليختنشتاين. 
 107-108التواية 
 مقبولة. 
التمييةةز املباشةةر وغةةري املباشةةر اةةد كظةةر قةةانون املسةةاواة لآلائةةدة األشةةخاص ذوش ارعاقةةة  
 هذه الآلئة.
 108-108التواية 
 مقبولة. 
 .111-108إىل  10٩-108والتوصيات من  107-108انظر الرد على التوصية  
 109-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
لةةةدؤ ليختنشةةةتاين نظةةةام متطةةةور جةةةداً لتقةةةدمي الةةةدعم املناسةةةب لزطآلةةةال ذوش ارعاقةةةة.  

( 2012) "تةةدابري الةةدعم يف النظةةام التاليمةةت يف ليختنشةةتاين"ويشةةول املآلاةةوم الشةةامل املسةةمى 
 الطوة كربؤ حنو إدماج األطآلال ذوش ارعاقة.

 110-108التواية 
 مقبولة. 
اص ذوش ارعاقة الدولة ببةمان إموانيةة الوصةول مةن يحلزم قانون املساواة لآلائدة األشخ 

 دون عوائع إىل املباين واملراابع الاامة.
 111-108التواية 
 مقبولة. 
( الدولةةة بتازيةةز إدمةةاج 1٩يحلةةزم قةةانون املسةةاواة لآلائةةدة األشةةخاص ذوش ارعاقةةة )املةةادة  

)املالومةات  21ادة األشخاص ذوش ارعاقة، وتنآليذ برامج تتدش إىل ُتسا اردمةاج. وتةن  املة
واملشةةةورة واسةةةتارا  الآلااليةةةة(  يبةةةاً علةةةى  ن يةةةنظم القطةةةاع الاةةةام نةةة ت إع ميةةةة لةةةزايدة اباةةةم 
املسةةاواة وإدمةةاج األشةةخاص ذوش ارعاقةةة. ومتةةول الدولةةة  يبةةاً املوتةةب املاةةة ابألشةةخاص ذوش 

( واملنتسةب إىل 22ة ارعاقة، املنش  ملوجب قانون املساواة لآلائدة األشخاص ذوش ارعاقة )املةاد
 مجاية ليختنشتاين لزشخاص ذوش ارعاقة ملوجب اتآلا  للخدمات.

 112-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 



A/HRC/38/16/Add.1 

GE.18-08977 16 

 113-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 .3-108انظر الرد على التوصية  
 114-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 115-108التواية 
 ذة ابلآلال.مقبولة، وتاترب منآلَّ  
 116-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
 117-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
يحوآلةل التمثيةةل القةةانوين مللتمسةت اللجةةوء، وليسةةت هنةةاك حاجةة إىل توسةةي  نطاقةةك. ومةة   

 ذلك، تحرصد املشاري  التشرياية ذات الاثلة يف البلدان اعاورة، وتحستار  حسب مقتبى اكةال
 األحوام القانونية السارية.

 118-108التواية 
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
 119-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
تتةاح مللتمسةةت اللجةوء ورعةةااي البلةدان الثالثةةة إموانيةة مل فةةل  سةرهم وابقةةاً لقةانون اللجةةوء  

 وقانون األجانب، وإن كان ذلك الااااً لقيود وعقبات ماينة.
 120-108 التواية
 مقبولة. 
 121-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
 تتسم إجراءات اللجوء يف ليختنشتاين أبداء مر  ومتتثل ملبادئ سيادة القانون. 
 122-108التواية 
 مقبولة. 
 .34-108انظر الرد على التوصية  
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 123-108التواية 
 مقبولة. 
 124-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
ن حةةةةة اون عةةةةن األالةةةةذ ملبةةةةد  اكمايةةةةة الثانويةةةةة ابلنظةةةةر إىل وجةةةةود امتناةةةةت ليختنشةةةةتاي 
 املنظمة على نآلىل املنوال. "القبول املتقت"إجراءات 
 125-108التواية 
  حيط هبا علماً. 
يتمت  موظآلو موتب اهلجرة واوواقات اب ربة املناسةبة. وال يحةنظَّم حاليةاً تةدريب  ساسةت  

  و متقدم يف هذا اعال.
 126-108 التواية
 مقبولة، وتاترب منآلَّذة ابلآلال. 
كةةةع لزشةةةخاص عةةةدميت اونسةةةية املولةةةودين يف ليختنشةةةتاين اكاثةةةول علةةةى اونسةةةية إذا   

 كانوا عدميت اونسية منذ الوالدة وعاشوا يف ليختنشتاين ملدة مخىل سنوات على األقل.
    


