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رد حكومة إمارة ليختنشتاين لى التوايات املقدمة خالل اجلولة الثالثة
من استعراضها الدوري الشامل
ترحب ليختنشتاين ابلتوصيات املقدمةة الة ل استارااةاا الةدورش الشةامل الةذش حجةرش
يف  24كانون الثاين/يناير  .2018ويسرها ،باد دراسة ومشاورات شاملة ،تقدمي الردود التالية:
التواية 1-108
مقبولة.
التواية 2-108
مقبولة.
التواية 3-108
حيط هبا علماً.
يرجى االط ع على الرد على التوصية املماثلة اليت تةرد يف اوولةة األوىل مةن االسةتارا
الدورش الشامل لليختنشتاين يف عام .)A/HRC/10/77/Add.1( 2008
التواية 4-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .3-108
التواية 5-108
حيط هبا علماً.
التواية 6-108
حيط هبا علماً.
التواية 7-108
حيط هبا علماً.
ختطةط اكوومةة لامليةة تواةةا ابياةا ابلتآلاثةيل اوقر املتوقاةة مةةن التاثةديع ابلتاةاون مة
اواات املانية مةن صةحاا املاثةلحة واعتمة املةدين .ولةن يحتخةذ القةرار الناةائت بشة ن التاثةديع
إال على ساس نتائج هذه الاملية.
التواية 8-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 9-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
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التواية 10-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 11-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 12-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 13-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 14-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 15-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 16-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .7-108
التواية 17-108
مقبولة.
تاتزم ليختنشتاين عر مقرتح التاثديع على اتآلاقية إسطنبول على الربملان حبلول هنايةة
عام .2018
التواية 18-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .17-108
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التواية 19-108
مقبولة.
ليختنشتاين هت ول دولة صدقت على تادي ت كمباال يف  8اير/مايو .2012
التواية 20-108
حيط هبا علماً.

التواية 21-108
مقبولة.

ليختنش ةةتاين ط ةةرف يف اتآلاقي ةةة منظم ةةة التا ةةاون والتنمي ةةة يف املي ةةدان االقتاث ةةادش املتالق ةةة
ابملسةةاعدة ارداريةةة املتبادلةةة يف املسةةائل الب ةريبية ،وت ةةتبادل املالومةةات عةةن اكسةةاابت املاليةةة م ة
حوايل  100بلد استناداً إىل هذا ارطار القةانوين .وختبة اكسةاابت املاليةة للمتسسةات ا اصةة
هلذا املايار من ماايري املنظمة املتالع ابلتبادل اويل للمالومات املالية يف املسائل البريبية.
التواية 22-108
مقبولة.
التواية 23-108
حيط هبا علماً.
التواية 24-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
التواية 25-108
حيط هبا علماً.
اعتم ةةاد مجاي ةةة حق ةةو ارنس ةةان ل ةةدؤ التح ةةالة الا ةةاملت للمتسس ةةات الوطني ةةة كق ةةو
ارنسان ال يدالل امن االتاثاص الدولة ،بل امن االتاثاص اومايةة الةيت تتمتة ابالسةتق ل
التام يف عملاا.
التواية 26-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
التواية 27-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .26-108
التواية 28-108
مقبولة.
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يف إط ةةار التا ةةاون املن ةةتظم مة ة مجاي ةةة حق ةةو ارنس ةةان ،تحن ةةاق حالية ةاً إمواني ةةة اعتم ةةاد
اومايةةة لةةدؤ التحةةالة الاةةاملت للمتسسةةات الوطنيةةة كقةةو ارنسةةان اببة ً عةةن التاةةاون الةةدويل.
وجتدر ارشارة م ذلك إىل ن اوماية تتمت ابالستق ل التام يف عملاا.
التواية 29-108
مقبولة.
التواية 30-108
حيط هبا علماً.
ستواص ةةل ليختنش ةةتاين ن ي ةةا الس ةةنوية املانون ةةة ("ال ميو ةةن التس ةةاما مة ة الان ةةة ")،
وستنآلذ مشاري الاصة ،لوناا ال تاتزم حالياً وا الطة عمل وطنية.

التواية 31-108

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.
التواية 32-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .31-108
التواية 33-108
مقبولة.
التواية 34-108
حيط هبا علماً.
تسة ةةاى اكوومة ةةة حالي ة ةاً إىل تركية ةةز امل ة ةوارد املتاحة ةةة يف هة ةةذا اعة ةةال علة ةةى وا ة ة وتنآلية ةةذ
اسرتاتيجية لإلدماج.
التواية 35-108
مقبولة.
التواية 36-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .34-108
التواية 37-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .33-108
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التواية 38-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .31-108
التواية 39-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .34-108
نشة ةةر ماا ة ةةد ليختنش ة ةةتاين يف ع ة ةةام  ،2017ابلنياب ة ةةة ع ة ةةن اكووم ة ةةة ،الدراس ة ةةة املانون ة ةةة
"ارس ة ة م يف ليختنشة ةةتاين"  ،الة ةةيت تاة ةةر صة ةةورة شة ةةاملة عة ةةن حالة ةةة املسة ةةلما يف ليختنشة ةةتاين.
وستشمل اسرتاتيجية اردماج املقررة مجي الآلئات ارثنية والدايانت وغريها.
التواية 40-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .34-108
التواية 41-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
تازيةةز التآلةةاهم ومواابحةةة مجي ة شةةوال التمييةةز وكةةره األجانةةب عناث ةران ساسةةيان مةةن
املناج الدراست.
التواية 42-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .31-108
التواية 43-108
مقبولة.
التواية 44-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .31-108
التواية 45-108
حيط هبا علماً.
ال يحسما للجاات الآلاعلة االقتاثادية ا اااة وزاءات دولية ابلتسجيل يف ليختنشتاين.

التواية 46-108
مقبولة.
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يف إطار عملية تنآليذ هداف التنمية املستدامة ،كدت اكوومة غايتاةا املبدئيةة الطويلةة
األج ة ةةل املتمثل ة ةةة يف الس ة ةةات إىل ختاث ة ةةي نس ة ةةبة  0.7يف املائ ة ةةة م ة ةةن ال ة ةةدالل الق ة ةةومت ارمج ة ةةايل
للمسةةاعدة ارئائيةةة الر يةةة .ومةةن املقةةرر قايدة ارنآلةةا يف السةةنوات القادمةةة لبلةةو نسةةبة  0.5يف
املائة من املساعدة ارئائية الر ية.
التواية 47-108
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 إب ةرام اتآلاقةةات التجةةارة
اكةةرة الةةيت تتبةةمن التزامةةات قويةةة ابكآلةةا علةةى املاةةايري الدوليةةة املتالقةةة ابلتجةةارة واالس ةتثمار يف
جمايل الامل والبيئة.
التواية 48-108
مقبولة.
ختب ة مجي ة الشخاثةةيات االعتباريةةة يف ليختنشةةتاين ،ملةةا يف ذلةةك املتسسةةات ا اصةةة،
للمستولية اونائية للشركات ابيما يتالع جبرائم الآلساد.
انظر الرد على التوصية .21-108
التواية 49-108
مقبولة.
طلقت ليختنشتاين ،ابلتااون م جاماة األمم املتحةدة ،مبةادرة دوليةة يةدف إىل تنآليةذ
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.
التواية 50-108
حيط هبا علماً.
تآلةةر ليختنشةةتاين او ةزاءات وابق ةاً للقةةانون الةةدويل وعلةةى سةةاس ق ةرارات جملةةىل األمةةن
وقرارات االُتاد األورويب.
التواية 51-108
مقبولة.
انطلقةةت يف بدايةةة عةةام  2018مشةةاورات بشة ن تنقةةيا قةةانون الاقةةوابت .ويةةن مقةةرتح
املشاورات على تبما القانون جرميةة جديةدة هةت جرميةة التاةذيب وابقةاً للتوصةيات الاثةادرة عةن
خمتلة وان األمم املتحدة وجملىل ورواب.
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التواية 52-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
تحبحث ابستمرار تدابري إااابية استناداً إىل توصيات ونة ارص حيات واوليات الدولية.

التواية 53-108
مقبولة.

انظر الرد على التوصية .51-108
التواية 54-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .51-108
التواية 55-108
حيط هبا علماً.
ال يتجاوق عةدد الشةباا املسةجونا يف السةجن الةوطة عةادة شةاابً واحةداً .ويف هةذه اكالةة،
يحاتمد نظام الاص ي ئم حالة الآلرد للتخآلية قدر ارموان من ظروف اكبىل االنآلرادش.
التواية 56-108
مقبولة.
مل تحس ةةجل يف ليختنش ةةتاين ح ةةة اون ش حال ةةة م ةةن ح ةةاالت االجت ةةار ابلبش ةةر و ال ةةر
املااصةر و عمةةل األطآلةةال .ويرصةد اجتمةةاع املائةةدة املسةتديرة بشة ن االجتةةار ابلبشةر الواة رصةةداً
مستمراً ،ويتخذ التدابري ال قمة حسب مقتبى اكال.

التواية 57-108

مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
وابقة ةاً للم ةةادة  147م ةةن ق ةةانون ارجة ةراءات اونائي ةةة ،يتمتة ة ك ةةل مش ةةتبك ابي ةةك ابك ةةع يف
االتاثةةال ملحةةام قبةةل االسةةتجواا والتشةةاور ماةةك ابيمةةا يتالةةع ابالسةةتجواا .ويسةةرش ذلةةك يب ةاً
علةةى الشةةباا الةةذين كةةع هلةةم كةةذلك ،ملوجةةب املةةادة  21مةةن قةةانون ةةاكم األحةةدات ،تايةةا
شخ موثو بك ل ستجواا.
التواية 58-108
مقبولة.
التواية 59-108
مقبولة.
تتةةيا السةةلطات الاامةةة يف ليختنشةةتاين ابلآلاةةل الةةدمات كثةةرية إلورتوني ةاً .وتشةةمل تلةةك
ا ةةدمات م ةةلء االسةةتمارات وتق ةةدمياا ،واالط ة ع علةةى ارع ة انت الر يةةة الاث ةةادرة يف اوري ةةدة
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الر يةةة ،وطلةةب ارعةةاانت ،وحسةةاا ا ةريبة القيمةةة املبةةاابة ،وصةةندو الربيةةد ا ةةاص ابلوقئةةع
الر ية ةةة .ولة ةةدؤ ليختنشة ةةتاين ،منة ةةذ عة ةةام  ،2012قة ةةانون بش ة ة ن اكوومة ةةة ارلورتونية ةةة نحقة ةةا يف
عام  .2016وليختنشتاين يباً طرف موق على إع ن اتلا بشة ن اكوومة ارلورتونيةة الةذش
ين على االلتزام األساست ابملبت يف تطوير اكوومة ارلورتونية.
التواية 60-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
حوا سجل احتجاق .ووابقاً للآلقةرة ( ) مةن املةادة  128مةن قةانون ارجةراءات اونائيةة،
ام واكع يف عةدم اردالء
تجز ثناء توقيآلك و بايده ابكع يف إب
جيب إب ش شخ
بش ة ةاادتك .وتتة ةةاح دائم ة ةاً لزشة ةةخاص اطتج ة ةزين لة ةةدؤ الشة ةةرطة ابرصة ةةة االتاثة ةةال ملحة ةةام .ووابق ة ةاً
للمادة  147من قانون ارجراءات اونائيةة ،يتمتة كةل مشةتبك ابيةك ابكةع يف االتاثةال ملحةام قبةل
استجوابك ويف التشاور ماك ابيما يتالع ابالستجواا .ويسرش ذلك يباً علةى االسةتجواابت الةيت
جترياا الشرطة .وال يحسما ابملراقبة ملوجب الآلقرة  3من املةادة  30مةن قةانون ارجةراءات اونائيةة
إال بق ةرار حمالَّةةل مةةن القااةةت .ومل تطَّل ة الشةةرطة الوطنيةةة يف الواق ة يف السةةنوات األالةةرية علةةى ش
حالة روقب ابياا حديث املشتبك ابيك م اميك.
التواية 61-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
ال ميون انتااك اكع يف ا اثوصةية وجتايةز البيةاانت الشخاثةية إال يف ظةروف اسةتثنائية
ووابقة ةاً ملب ةةد التناس ةةب .وال ميو ةةن مراقب ةةة االتاث ةةاالت ارلورتوني ةةة يف ليختنش ةةتاين إال يف س ةةيا
ارجراءات اونائية.
التواية 62-108
حيط هبا علماً.
ليست لدؤ ليختنشتاين دائرة ل ستخبارات.
التواية 63-108
حيط هبا علماً.
التواية 64-108
مقبولة.
التواية 65-108
مقبولة.
تنآلةةذ اكووم ةةة ابس ةةتمرار تةةدابري ل ةزايدة مش ةةاركة امل ةةرة يف الشةةتون السياس ةةية ،مل ةةا يف ذل ةةك
الة ةةدورة الدراسة ةةية يف الامة ةةل السياسة ةةت الة ةةيت تة ةةنظم للنسة ةةاء منة ةةذ سة ةةنوات عدية ةةدة .وحطلقة ةةت نلة ةةة
ل نتخ ةةاابت البلدي ةةة لا ةةام  201٩ي ةةدف إىل إبة ةراق السياس ةةيات .غ ةةري ن ليختنش ةةتاين ال ختط ةةط
العتمةةاد نظةةام اكاث ة و نظةةم ُتقيةةع توةةاابت اونسةةا .وعموم ةاً ،تشةةول املسةةاواة بةةا اونسةةا
إحدؤ ولوايت ليختنشتاين يف سيا تنآليذ هداف التنمية املستدامة املبينة يف الطة عام .2030
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التواية 66-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .65-108
التواية 67-108
حيط هبا علماً.
اةةمان التمثيةةل املت ةواقن لو ة اونسةةا يف اهليئةةات السياسةةية يقتبةةت يف هنايةةة املطةةاف
اعتماد نظام اكاث .
انظر الرد على التوصية .65-108
التواية 68-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .65-108
التواية 69-108
مقبولة.
التواية 70-108
مقبولة.
تنآلذ اكوومة ابستمرار تدابري لزايدة التوابيع بةا اكيةاة األسةرية واكيةاة املانيةة ومواابحةة
القوالب النمطية بش ن دوار اونسا.
التواية 71-108
مقبولة.
يشة ةةارك القطة ةةاع ا ة ةةاص يف هة ةةذه الاملية ةةة مة ةةن ال ة ة ل تنآلية ةةذ الطة ةةة التنمية ةةة املسة ةةتدامة
لاةةام  /2030هةةداف التنميةةة املسةةتدامة ،ومةةن ال ة ل اك ةوار الراسةةن الةةذش جتريةةك املنظمةةات غةةري
اكوومية بش ن قبااي حقو ارنسان ،والذش تحدعى إليك الرابطات املانية يباً.
التواية 72-108
حيط هبا علماً.
ال حُيطَّط حالياً العتماد ارجاقة الوالدية املدابوعة األجر.

التواية 73-108
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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األابرقةةة الااملةةة التاباةةة لةةوقارة الشةةتون االجتماعيةةة حالي ةاً علةةى وا ة السياسةةة املتالقةةة ملسةةتقبل
األسرة ومتويل رعاية الطآلل الارج املنزل.
التواية 74-108
حيط هبا علماً.
الرد على التوصية .72-108
انظر ّ

التواية 75-108
مقبولة.

الرد على التوصية .73-108
انظر ّ

التواية 76-108
مقبولة.

الرد على التوصية .73-108
انظر ّ

التواية 77-108
مقبولة.
التواية 78-108

حيط هبا علماً.
كيّآلةةت ليختنشةةتاين األحوةةام القانونيةةة املتالقةةة ابرجاةةا
ردالال ش تغيريات الرؤ يف الوقت الراهن.

يف عةةام  2015وال ختطةةط

التواية 79-108
مقبولة.
ياثةةل ماةةدل مواظبةةة الط ة ا الةةذين ت ةرتاوح عمةةارهم بةةا  15عام ةاً و 1٩عام ةاً علةةى
الدراسة باد إمتام التاليم ارلزامت إىل  87.2يف املائة ،وهو مادل مرتآل جداً يباث على السةرور
ويتجةةاوق يب ةاً متوسةةط منظمةةة التاةةاون والتنميةةة يف امليةةدان االقتاثةةادش .واهلةةدف مةةن ذلةةك هةةو
متوا مجي الشباا من اكاثول على شاادة املرحلةة الثانويةة .وتتةاح جمموعةة واسةاة مةن الآلةرص
التاليميةةة مل ءمةةة ماةةارات الشةةباا وتلبيةةة احتياجةةايم  -يف التالةةيم الاةةام ومةةن ال ة ل التةةدريب
املاة على حد السواء .ويوآلل ك املسارين إموانية االلتحا ابلتاليم الاايل.
التواية 80-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
تةتدش موااةي االعتبةارات اونسةانية والادالةة االجتماعيةة اببة ً عةن التاامةل مة التنةةوع
والتميي ةةز دوراً هامة ةاً يف م ةةناج ليختنش ةةتاين الدراس ةةت اودي ةةد ( .)LiLeوتا ةةزق امل ةةدارس ،عمومة ةاً،
ماارات التاامل م اونىل اوالر والثقاابات األالرؤ ابرااابة إىل التساما ارثة والدية.
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التواية 81-108
حيط هبا علماً.
التاليم ارلزامت موةرس ابلآلاةل يف الدسةتور (الآلقةرة  2مةن املةادة  .)16واملةدارس الاامةة
مآلتوحةة يف وجةةك اومية  ،وااللتحةةا هبةا جمةةاين مةةن الناحيةةة املبدئيةة (املةةادة  7مةةن قةةانون التالةةيم).
وت ِرد ارشارة إىل املس لة نآلساا يباً يف قانون األطآلال والشباا (املادة ()1(1ق) واملادة .)3

التواية 82-108

حيط هبا علماً.
الرد على التوصية .81-108
انظر ّ

التواية 83-108

مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
يوآلة ةةل قة ةةانون ليختنشة ةةتاين مبة ةةد املس ة ةةاواة وعة ةةدم التميية ةةز علة ةةى املسة ةةتويا الدس ة ةةتورش
والقانوين ،ويادف من مث إىل القباء على وجك اكرمان والتآلاوت والتمييز.
التواية 84-108
مقبولة.
حوومةةة ليختنشةةتاين ملتزمةةة ابلت كيةةد ملواابحةةة التمييةةز اةةد املةةر ة و وجةةك اكرمةةان غةةري
املربرة يف خمتلة جماالت اكياة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.70-108
التواية 85-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.70-108
التواية 86-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.70-108
التواية 87-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .65-108
التواية 88-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .65-108
12
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التواية 89-108
مقبولة.
التواية 90-108
مقبولة.
التواية 91-108
مقبولة.
إن ُتسةةا الظةةروف ارطاريةةة للتوابيةةع بةةا اكيةةاة املانيةةة واكيةةاة األسةرية الةةذش ختطةةط لةةك
اكوومةةة عامةةل ساسةةت لتحقيةةع التةواقن يف متثيةةل املةةر ة يف مناصةةب صةةن القةرار يف الشةةركات ويف
الامل السياست يف املستقبل.
الرد على التوصية .73-108
انظر ّ

التواية 92-108
مقبولة.

انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 93-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 94-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 95-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 96-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 97-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
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التواية 98-108
مقبولة.
تحاق ةةد ح ةةدات منتظم ةةة مث ةةل الي ةةوم ال ةةوطة للمس ةةتقبل ومش ةةاري م ةةن قبي ةةل "ش ة ةواغل:
القدوة" ،للناةو بتالةيم النسةاء يف اعةاالت غةري التقليديةة .ويرجةى االطة ع يبةاً علةى التةدابري
املتخذة لتازيز موااي الالوم والتونولوجيا واهلندسة والراياةيات ،مثةل خمتةرب " "pepperMINTيف
وجك إليك الآلتيات ُتديداً.
ابادوق ،الذش تح َّ
التواية 99-108
مقبولة.
التواية 100-108
مقبولة.
التواية 101-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 102-108
مقبولة.
لقةد توقآلةةت الوحةةدة املسةتقلة املانيةةة بتوةةاابت الآلةرص عةةن الامةةل ،ونحقلةت مااماةةا الر يةةة
إىل وحدة تواابت الآلرص يف موتب ا دمات االجتماعيةة .ولةدؤ الوحةدة اوديةدة مةا يوآلةت مةن
املوارد البشرية واملالية.
التواية 103-108
حيط هبا علماً.
تنآلة ةةذ ليختنشة ةةتاين مشة ةةاري خمتلآلة ةةة يف هة ةةذا السة ةةيا  ،لوناة ةةا ال ختطة ةةط حالي ة ةاً لوا ة ة
اسرتاتيجية هلذه الغاية.
التواية 104-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصيتا  65-108و.٩1-108
التواية 105-108
حيط هبا علماً.
تنآل ةةذ ليختنش ةةتاين مش ةةاري خمتلآل ةةة يف ه ةةذه اع ةةاالت ،لونا ةةا ال ختط ةةط حالية ةاً لوا ة ة
اسرتاتيجية هلذه الغاية.

14

GE.18-08977

A/HRC/38/16/Add.1

التواية 106-108
حيط هبا علماً.
ال توجد قليات وطنية و لغوية يف ليختنشتاين.
التواية 107-108
مقبولة.
كظةةر قةةانون املسةةاواة لآلائةةدة األشةةخاص ذوش ارعاقةةة التمييةةز املباشةةر وغةةري املباشةةر اةةد
هذه الآلئة.
التواية 108-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية  107-108والتوصيات من  10٩-108إىل .111-108
التواية 109-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
ل ةةدؤ ليختنش ةةتاين نظ ةةام متط ةةور ج ةةداً لتق ةةدمي ال ةةدعم املناس ةةب لزطآل ةةال ذوش ارعاق ةةة.
ويشةةول املآلاةةوم الشةةامل املسةةمى "تةةدابري الةةدعم يف النظةةام التاليمةةت يف ليختنشةةتاين" ()2012
الطوة كربؤ حنو إدماج األطآلال ذوش ارعاقة.
التواية 110-108
مقبولة.
يحلزم قانون املساواة لآلائدة األشخاص ذوش ارعاقة الدولة ببةمان إموانيةة الوصةول مةن
دون عوائع إىل املباين واملراابع الاامة.
التواية 111-108
مقبولة.
يحلةةزم قةةانون املسةةاواة لآلائةةدة األشةةخاص ذوش ارعاقةةة (املةةادة  )1٩الدولةةة بتازيةةز إدمةةاج
األشخاص ذوش ارعاقة ،وتنآليذ برامج تتدش إىل ُتسا اردمةاج .وتةن املةادة ( 21املالومةات
واملش ةةورة واس ةةتارا الآلاالي ةةة) يبة ةاً عل ةةى ن ي ةةنظم القط ةةاع الا ةةام نة ة ت إع مي ةةة لة ةزايدة ابا ةةم
املسةةاواة وإدمةةاج األشةةخاص ذوش ارعاقةةة .ومتةةول الدولةةة يب ةاً املوتةةب املاةةة ابألشةةخاص ذوش
ارعاقة ،املنش ملوجب قانون املساواة لآلائدة األشخاص ذوش ارعاقة (املةادة  )22واملنتسةب إىل
مجاية ليختنشتاين لزشخاص ذوش ارعاقة ملوجب اتآلا للخدمات.
التواية 112-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.

GE.18-08977

15

A/HRC/38/16/Add.1

التواية 113-108
حيط هبا علماً.
انظر الرد على التوصية .3-108
التواية 114-108
حيط هبا علماً.

التواية 115-108

مقبولة ،وتاترب َّ
منآلذة ابلآلال.
التواية 116-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
التواية 117-108
حيط هبا علماً.
يحوآلةل التمثيةةل القةةانوين مللتمسةت اللجةةوء ،وليسةةت هنةةاك حاجةة إىل توسةةي نطاقةةك .ومة
ذلك ،تحرصد املشاري التشرياية ذات الاثلة يف البلدان اعاورة ،وتحستار حسب مقتبى اكةال
األحوام القانونية السارية.
التواية 118-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
التواية 119-108
حيط هبا علماً.
تتةاح مللتمسةةت اللجةوء ورعةةااي البلةدان الثالثةةة إموانيةة مل فةةل سةرهم وابقةاً لقةانون اللجةةوء
وقانون األجانب ،وإن كان ذلك الااااً لقيود وعقبات ماينة.

التواية 120-108
مقبولة.
التواية 121-108

حيط هبا علماً.
تتسم إجراءات اللجوء يف ليختنشتاين أبداء مر ومتتثل ملبادئ سيادة القانون.
التواية 122-108
مقبولة.
انظر الرد على التوصية .34-108
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التواية 123-108
مقبولة.
التواية 124-108
حيط هبا علماً.
امتنا ةةت ليختنش ةةتاين ح ةةة اون ع ةةن األال ةةذ ملب ةةد اكماي ةةة الثانوي ةةة ابلنظ ةةر إىل وج ةةود
إجراءات "القبول املتقت" املنظمة على نآلىل املنوال.
التواية 125-108
حيط هبا علماً.

يتمت موظآلو موتب اهلجرة واوواقات اب ربة املناسةبة .وال يحةنظَّم حاليةاً تةدريب ساسةت
و متقدم يف هذا اعال.
التواية 126-108
مقبولة ،وتاترب منآلَّذة ابلآلال.
ك ةةع لزش ةةخاص ع ةةدميت اونس ةةية املول ةةودين يف ليختنش ةةتاين اكاث ةةول عل ةةى اونس ةةية إذا
كانوا عدميت اونسية منذ الوالدة وعاشوا يف ليختنشتاين ملدة مخىل سنوات على األقل.
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