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 مقدمة  
 حقوو  جملس بقرار عملا  املنشأ الشامل، الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق عقد -1

 .2018 الثاين/ينوواير كووانون  26 إىل 15 موون الفوو ة يف والعشوورين التاسووعة دورتووه ،5/1 اإلنسووان
 الثووواين/ كوووانون  24 يف املعقوووودة عشووورة اخلامسوووة اجللسوووة يف ليختنشوووتاين حالوووة اسوووتعراض وجووور 
 .ليختنشوتاين وفود فريو،، أوريليوا ،والثقافوة والعدل اخلارجية الشؤون ةوزير  توترأس .2018 يناير

 كوانون  26 يف املعقوودة عشرة الثامنة جلسته يف بليختنشتاين املتعلق التقرير العامل الفريق واعتمد
  .2018 الثاين/يناير

 التوواي املقووررين فريووق 2018 الثاين/ينوواير كووانون  10 يف اإلنسووان حقووو  جملووس واختووار -2
 وإكوادور. وأس اليا، إثيوبيا، ليختنشتاين: يف احلالة استعراض لتيسري الثلثية( )اجملموعة

 مرفوووق مووون 5 والفقووورة ،5/1 اناإلنسووو حقوووو  جملوووس قووورار مرفوووق مووون 15 للفقووورة ووفقووواا  -٣
 ليختنشتاين: يف احلالة استعراض ألغراض التالية الواثئق صدرت ،16/21 قراره

 ؛(A/HRC/WG.6/29/LIE/1) ()أ15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطين/عرض تقرير )أ( 
 وفقواا  اإلنسوان حلقوو  السوامية املتحودة األمم مفوضية أعدته للمعلومات جتميع )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/29/LIE/2) )ب(15 للفقرة
 )ج(15 للفقورة وفقواا  اإلنسوان حلقوو  السوامية املتحودة األموم مفوضوية أعدته موجز )ج( 

(A/HRC/WG.6/29/LIE/3).  
 إىل والربتغووال والربازيوول، وأملانيووا، إسووبانيا، موون كوولاا  مسووبق أعوود ا أسووةلة قائمووة وأحيلووت -4

 الشوبكي املوقوع يف األسوةلة هوهه علو  االطول  وميكون الثلثيوة. اجملموعوة طريوق عون ليختنشوتاين،
  الشامل. الدوري للستعراض

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -ألف 

 النجاحووات أهووم أحوود يشووكل الشووامل الوودوري االسووتعراض نأ إىل الوفوود ةرئيسوو تأشووار  -5
 قويوة وأداة انجحوة جتربوة ذاتوه، حود يف جيسود، الهي اإلنسان حقو  جملس حققها اليت الواضحة

 فقود ليختنشوتاين. فيهوا مبوا البلودان، مون كبري  عدد يف تغرياا  وأحدثت الداخلية، ناقشاتامل زتحف  
 التوودابري ويف اجلاريووة اإلصوول  عمليووات يف السووابقة االستعراضووات موون املقبولووة التوصوويات أُدجمووت
  الغرض. هلها طلقتأُ  منفصلة عمليات يف أو ،القائمة

 تفقوود العمليووة هووهه لكوون ابلغووة، أمهيووة علوو  الشووامل الوودوري االسووتعراض عامليووة وتنطوووي -6
 .وفاعلة حرة مشاركة املدين اجملتمع فيها يشارك مل إذا مصداقيتها

 اخلاصوووة اإلجووورا ات إىل دائموووة دعووووة 200٣ عوووام يف وجهوووت قووود ليختنشوووتاين وكانوووت -٧
 اإلجووورا ات مجيوووع موووع ابلتعووواون الواضووو  التزامهوووا يعكوووس الوووهي األمووور اإلنسوووان، حقوووو  جمللوووس

  اخلاصة.
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 يف وعضووووويتها األطوووورا ، بتعدديووووة ليختنشووووتاين التووووزام يسووووهم الوووودوي، الصووووعيد وعلوووو  -8
 واحوو ام القووانون، وسوويادة واالسووتقرار، السوولم ودعووم تعزيووز يفاا أساسوو الرئيسووية الدوليووة املنظمووات
 موون والطفول املورأة حقوو  موضووو  يُعتورب للبلود، اخلارجيوة اسووةابلسي يتعلوق وفيموا اإلنسوان. حقوو 

 وبشوكل الدوليوة، اجلنائيوة احملكموة البلود دعوم عل  نفسه القول وينطبق بعيد. زمن منه ولوايتاأل
 بووووه تضووووطلع الووووهي العموووول ويظهوووور واملسووووا لة. اجلنائيووووة العدالووووة تعزيووووز إىل الراميووووة اجلهووووود أعووووم،

 تطوووير يفاا قيمواا إسوهام سوهاماإل علو اا أيضو قوادرة الصوغرية الودول أن الصودد هوها يف ليختنشوتاين
 بشوووأن التحقيوووق يف للمسووواعدة واملسوووتقلة احملايووودة الدوليوووة اآلليوووة إنشوووا و  .تووودرجيياا  الووودوي القوووانون

 اجلمهوريوووة يف املرتكبوووة الووودوي القوووانون مبوجووو  خطوووورة األشووود اجلووورائم عووون املسوووؤولن األشووخا 
  الصدد. هها يف حي مثالاا قضائي وملحقتهم 2011 آذار/مارس منه السورية العربية

 بشوووأن سووونوية حووووارات 200٩ عوووام منوووه ليختنشوووتاين فتحوووت الووووطين، الصوووعيد وعلووو  -٩
 الوهي احلووار خولل ويف .2008 عوام يف قبلتهوا لتوصوية نتيجوةا  املدين اجملتمع مع اإلنسان حقو 

 واملؤسسووات احلكوميووة، غووري املنظمووات موون ممووثلا  ٣0 علوو  يزيوود مووا شووارك ،201٧ عووام يف دار
 ومجعيووة ،حووديثاا  املنشووأة اإلنسووان حلقووو  الوطنيووة واملؤسسووة اخلووا ، والقطووا  املسووتقلة، واهليةووات

  الشامل. الدوري االستعراض تقرير مشرو  عل  ركزت مناقشات يف اإلنسان حلقو  ليختنشتاين
 املؤسسات مبركز املتعلقة للمبادئاا وفق األخرية اآلونة يف اإلنسان حقو  مجعية وأُنشةت -10

 موع النطوا  واسوعة مشواورات إجورا  وبعد ابريس(. )مبادئ اإلنسان حقو  ومحاية لتعزيز الوطنية
 الربملووووان اعتمووود ،2016 الثووواين/نوفمرب تشووورين يف اآلخووورين، املصووولحة وأصوووحاب املووودين اجملتموووع
 أن مووون التأكووود إىلاا وسوووعي اإلنسوووان. حلقوووو  وطنيوووة مؤسسوووة مبقتضووواه تُنشوووأ قوووانوانا  اآلرا  بتوافوووق

 اجلمعيووات مون بصوفتهااا قانونيوواا وضوع ُمنحوت فقوود عملهوا، يف مسوتقلة سووتكون اجلديودة املؤسسوة
 حقووو  لتعزيووز واسووعة واليووة وهلووا ملظوواملا أموون مكتوو  بوودور املؤسسووة وتضووطلع العووام. النفووع ذات

 يف أنشووو  الوووهي والشوووباب ألطفوووالاب املعوووين املظوووامل أمووون مكتووو  أُدمووو  وقووود ومحايتهوووا. اإلنسوووان
 األول/ كوووانون  يف األساسوووي هوووانظام املووودين اجملتموووع اعتمووود قووودو  املؤسسوووة. هوووهه يف 200٩ عوووام

 حزيووران/ يف عملهووا األمانووة وبوودأت ،2020-201٧ للفوو ة جملسووها وانتخوو  ،2016 ديسوومرب
 اإلنسوووان حقوووو  تعزيوووز مووون وتزيووود إضوووافية قيموووة اجلديووودة املؤسسوووة تولووود وسوووو  .201٧ يونيوووه

  األساسية. واحلرايت
 أكثوووور إىل ينتمووووون إذ ختنشوووتاين،لي لسووووكان الشووووديد التنوووو  إىل الوفوووود ةرئيسوووو توأشوووار  -11
 يف ٣٣,8 الدائمووة اإلقامووة ذوي األجانوو  نسووبة بلغووت ،2016 عووامويف هنايووة  بلوود. 100 موون
 التنووو  بوون تنوواق  يوجوود ال هأنوو علوو  دلوويلا  ليختنشووتاين جمتمووع يوووفرو  السووكان. جممووو  موون املائوة

 كول  مطالبوة مبدأ إىل تستند تبادلية عملية أنه عل  اإلدماج مفهوم إىل ويُنظر االجتماعي. والوائم
 إن مث ذلووو،. تعزيوووز علووو  والعمووول والتفووواهم، ابالحووو اماا حمليووو املولوووودين والسوووكان املهووواجرين مووون

 الرئيسووية العواموول أحوود يشووكلاا جوود موونخف  بطالووة معوودل إىل أفضوو  الووهي االقتصووادي النجووا 
 السووووكان إدموووواج يف هووووام بوووودوراا أيضوووو التعليمووووي النظووووام ويسووووهم النوووواج . اإلدموووواج ورا  األخوووور 

 يفاا هامواا إسوهام يسوهم املوزدوج يالتعليمو نظوامال فتو  وما والتفاهم. التسام  تعزيز يفو  األجان ،
 االلتحووا  خيووار للشووباب يُتووا  إذ الووزمن. موون عقووود موود  علوو  العموول سووو  يف الشووباب إدموواج

 معوووودل يف الشوووديد االخنفووواض إن مث العوووواي. التعلووويم مبؤسسوووات أو املهووووين، التووودري  مبؤسسوووات
 عواملا اا أيضو املوزدوج التعلويم نظوام ويُعترب النظام. هها جنا  عل  دليل الشباب صفو  يف البطالة
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 حيتووواجهم الووهين العاليووة املووؤهلت ذوي االختصاصووين تووودري  يتووي  إذ االقتصوواد جنووا  يفاا هاموو
 مووون وليختنشوووتاين .مسوووتمر حنوووو علووو  برمتوووه التعليموووي النظوووام وحتسووون تطووووير وجيوووري االقتصووواد.

 يف فرصوة علو  احلصوول إن مث اجلميوع. جنوا  فور  ضومنه يف سواو تت حر اقتصادي نظام أنصار
 علو  للحصوول كثوريةاا  فرصو اللجوو  ملتمسوو مُيون  كموا  الصودد. هوها يف أساسوي أمور العمل سو 
  األولوايت. إحد  اللغة لتعلم حصص بتوفري املبكر اإلدماج وميثل األول. اليوم منه عمل
 اهلود  وكوان .201٧ الثاين/ينواير كوانون  1 يف النفواذ حيوز املونق  اللجوو  قوانون ودخل -12
 طلبوووات يف البوووت قووورارات انتظوووار فووو ة وتقلووويص اإلجوورا ات، تسوووريع هوووو القوووانون هوووها تنقوووي  موون

 يف مبووا اللجةوون، بوضووع اخلاصووة االتفاقيووة يف الووواردة املبووادئ إىل اللجووو  قووانون ويسووتند اللجووو .
 وعلوو  لليختنشوتاين. اإلنسوواين التقليود علوو  إضوايف دليوول وهوها القسوورية. اإلعوادة عوودم مبودأ ذلو،

 عواملي اتفوا  وضوع بشوأن واملفاوضوات املناقشوات يف بنشاط ختنشتاينيل تشارك الدوي، الصعيد
 القوووانون إىل بقووووة يسوووتند طموووو  عووواملي اتفوووا  وضوووع وتووودعم ،والنظاميوووة واملنظموووة اآلمنوووة لهجووورةل

 رؤيووة حيوودد أن شووأنه مووناا عامليوواا اتفاقوو أن تعتقوود فهووي اإلنسووان. حقووو  قووانون سوويما ال الوودوي،
  واالقتصادية. االجتماعية ابلتنمية املرتبطة وفوائدها والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلجرة عن إجيابية
 تنقووي  أي الطفوول، حقووو  جمووال يفاا تقوودم ليختنشووتاين حققووت الوووطين، الصووعيد وعلوو  -1٣

 حيوووز املوونق  القوووانون ودخوول الطووول . بعوود ابحلضوووانة املتعلقووة األحكوووام سوويما ال املووودين، القووانون
 احلضووووانة أصووووبحت أن التنقووووي  هووووها نتووووائ  موووون وكووووان .2015 الثاين/ينوووواير كووووانون  1 يف النفووواذ

 التطووورات مووع اجلديوودة القاعوودة هووهه وتنسووجم الطوول . أو االنفصووال بعوود القاعوودة هووي املشوو كة
  اجملتمع. داخل يف والتحوالت الدولية القانونية

 اجلنسون. بون ابملسواواة النهووض جموال يف املاضين العقدين خلل كبري  تقدم حرزأُ  وقد -14
 يتفوووقن البنووات أن موون الوورغم وعلوو  الرجوول. مووع ابلكاموول متسوواوية القووانون حبكووم املوورأة وأصووبحت

 اجملوواالت. موون العديوود يف انقصوواا  متثوويلا  ممثلووة تووزال ال ذلوو، مووع املوورأة فوو ن املدرسووة، يف البنوون علوو 
 يف املرأة بتمثيل يتعلق ما سيما ال الفعلية، املساواة حتقيق قبل طويلة تزال ال الطريق أن يعين وهها
 ليختنشوتاين تعمل أن وينبغي االقتصاد. قطا و  السياسية احلياة يف القيادية واملناص  القرار صنع
 خووولل يف اسوووتمر وقووود املهنيوووة. واحليووواة يةاألسووور  احليووواة متطلبوووات بووون التوفيوووق كفالوووة  علووو اا أيضووو

 التمثيول بعود ليختنشوتاين حتقوق ومل اجملوال. هوها يف التودابري خمتلو  تنفيوه ةاملاضي اخلمس السنوات
 داخووول يف املووورأة متثيووول يف جيوووداا  تووووازانا  حققوووت لكنهوووا ،السياسوووية اهليةوووات يف للجنسووون املتووووازن
 لكووون .200٩ عوووام منوووه وزيووور منصووو  وزرا  مخسوووة جمموعوووه مموووا امووورأ ن تشوووغل حيووو  احلكوموووة
 25 جمموعووه ممووا برملانيووات ثوول  غووري حاليوواا  يوجوود ال إذ سوول : الربملووان يف االجتوواه فوو ن ولألسوو 

 يف 12 إىل السوابقة التشوريعية الفو ة يف املائوة يف 24 مون تراجوع املورأة متثيل أن هها ويعين .برملانياا 
 للغايووة ونشووطة متواصوولة مناقشووات فووت  إىل النتيجووة هووهه أفضووت ،ةاإلجيابيوووموون الناحيووة  املائووة.
 حباجتهووا ليختنشووتاين وتعوو   مضووادة. توودابري موون اختوواذه ميكوون ومووا ،ال اجووع هووها أسووباب بشووأن
 ويف السياسوية احليواة يف القياديوة املناص  يف النسا  حصة زايدة إىل الرامية جهودها مضاعفة إىل

  ممكن. وقت أقرب يف متوازن متثيل وحتقيق االقتصاد، قطا 
 إىل الرامووي ربانجمهووال األولويووة إعطووا  احلكومووة قووررت أعووله، املووهكورة األهوودا  ولتحقيووق -15

 هها يف اختاذها املزمع التدابري وتتضمن املهنية. واحلياة يةاألسر  احلياة متطلبات بن التوفيق حتسن
 الرعايوووة ومراكوووز ،املدرسوووي الووودوام بعووود موووا بووورام  نطوووا  توسووويع مواصووولة علووو  التشوووجيع الصووودد
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 ابألسوولوب املرافووق هبووهه النهوووض علوو  ابسووتمرار ليختنشووتاينوتعموول  العامووة. واملوودارس النهاريووة،
  اخلا . والقطا  البلدية السلطات مبساعدة األمثل
 أحنوا  مجيوع يف املدرسوي الودوام سواعات توحيود يفاا حاليو النظور جيري ،ذل، إىل وابإلضافة -16

 املنووزل، خووارج األطفووال رعايووة حالووة عوون تقريوور يف النظوور بعوود احلكومووة، قووررت ،2015 عووام البلوود.
 علوو  حاليواا  العاملوة األفرقووة أحود وينصو  الطفول. لرعايووة إضوافية مراكوز لتمويوول جديودة أسوس تووفري
 شوامل إلكو وين استقصوا  األخورية اآلونوة يف زجنوأُ  ذلو،، علو  وعولوة الصودد. هوها يف حلوول إجياد
  املهنية. ةياواحل األسرية احلياة بن ابلتوفيق يتعلق فيما الشابة األسر احتياجات لتقييم
 اإلعاقووووة ذوي األشووووخا  لوووودعم املاضووووية القليلووووة السوووونوات يف خمتلفووووة توووودابري هتواخُتوووو -1٧

 العاشوووورة السوووونوية ابلووووهكر  201٧ الثوووواين/نوفمرب تشوووورين يف ليختنشووووتاين واحتفلووووت ومتكيوووونهم.
 لتمكوون ابرزة  رخييووة حمطووة يُعوود الووهي ،ابملسواواة اإلعاقووة ذوي األشووخا  بتمتووع املتعلووق لقوانونل

 املووودارس أطفوووال حضووورها عموول وحلقوووات معووورض تنظووويم البلوود وشوووهد اإلعاقوووة، ذوي األشووخا 
 بعووود تووو  مل أهنوووااا متامووو ليختنشوووتاين تووودرك ذلووو،، وموووع األخووور . املهتموووة األطووورا  مووون والعديووود
 مضوموناا  ماا أتييد تؤيد لكنها اإلعاقة. ذوي األشخا  حقو  اتفاقية عل  ابلتصديق ابلتزامها
 التوقيوووع بشوووأن الووووطين الصوووعيد علووو  املناقشوووات اسوووتؤنفت وقووود منهوووا؛ والغووورض االتفاقيوووة هوووهه

  عليها. والتصديق
 جممووو  موون لمسووننل املةويووة النسووبة زايدة سوويما ال الدميغرافيووة، التغووريات تتطلوو  وسووو  -18

 الضوووووومان وُصوووووومم املسووووووتقبل. يف متواصوووووولا  اهتماموووووواا  ،ومطووووووالبهم احتياجووووووا م وتغووووووري السووووووكان،
  التطورات. ههه مع للتكي  السن كبار  إعالة ونظام االجتماعي

 احملتواجن واألشوخا  السون كبوار  متكون مبدأ إىل السن بكبار املتعلقة سياسةال وتستند -1٩
 ودةاجلوو وبفضوول اإلمكووان. قوودر أنفسووهم علوو  ذلوو، يف معتموودين مسووتقلن، العووي  موون لرعايووةل

 العقوود مود  علو  ابطوراد الووالدة عنود املتوقوع العمور متوسوط ارتفع الصحية، الرعاية نظامل العالية
 التمتوووع يف ابالسوووتمرار البلووود لسوووكان السووون كبوووار  رعايوووة نظوووام أحكوووام ومسحوووت املاضوووية. القليلوووة
 املوود  علو  السوون كبوارل التوأمن خطووة متويول ضومان وبغيووة التقاعود. بعود مرتفووع معيشوي مبسوتو 
  .2016 عام يف عليها رئيسية إصلحات إدخال الربملان قرر الطويل،

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسوة أثنوا  يف املقدموة التوصيات وترد التحاور. جلسة أثنا  يف ببياانت وفداا  60 أدىل -20

  التقرير. هها من الثاين الفر  يف التحاور
 موووون للوقايووووة أورواب جملوووس اتفاقيووووة علووو  ليختنشووووتاين بتوقيووووع مولووودوفا مجهوريووووة ورحبوووت -21

 الوطنيوة املؤسسوة وإبنشوائها اسوطنبول(، )اتفاقيوة ومكافحتهموا املنوزي والعنو  النسوا  ضد العن 
 بيووووع بشووووأن الطفووول حقووووو  التفاقيووووة االختيووواري الربوتوكووووول علوووو  وبتصوووديقها اإلنسووووان، حلقوووو 
 علوو اا أيضوو مولوودوفا مجهوريووة وأثنووت اإلابحيووة. املووواد ويف البغووا  يف األطفووال واسووتغلل األطفووال

 تكووافؤ حتقيووق أجوول موون خطوووات اختاذهووا علوو و  اجلنسوون، بوون املسوواواة علوو  ليختنشووتاين تركيووز
 ابآلاب  املتعلوق اجلديود ابلقوانون ورحبوت املهنيوة، واحليواة سوريةاأل احلياة بن التوازن لضمان الفر 

  الطفل. لرفاه األولوية يوي الهي واألطفال
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 يف مبوا وتعزيزهوا، اإلنسوان حقوو  دعوم أجول مون ليختنشوتاين مببوادرات السونغال ورحبت -22
 تووودابري وابختاذهوووا ابريوووس، ملبوووادئاا وفقووو اإلنسوووان، حلقوووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة إنشوووا  ذلووو،

 وإدمووواج اجلنسووون، بووون املسووواواة حتقيوووق إىل الراميوووة هودهووواجبو  األجانووو ، وكوووره العنصووورية ملكافحووة
 التمييز. من واحلد الفر ، تكافؤ وضمان اجملتمع، يف األجان  الرعااي
 حقووووو  التفاقيووووة االختيوووواري الربوتوكووووول علوووو  ليختنشووووتاين تصووووديقب سوووورياليون ونوهووووت -2٣

 وأثنوت اسوطنبول. اتفاقيوة علو  توقيعهواوب ،201٧ عوام يف البلغوات تقودم إبجورا  املتعلق الطفل
 دائموة دعووة هواتوجيه وعلو  اإلنسوان، حلقوو  الوطنيوة املؤسسوة ليختنشوتاين إنشوا  عل  سرياليون

  اإلنسان. حقو  جمللس التابعة اخلاصة اإلجرا ات إىل
 الوودعم وعلوو  اإلنسووان حلقووو  الوطنيووة املؤسسووة ليختنشووتاين إنشووا  علوو  سوونغافورة وأثنووت -24
 وتوسويع القياديوة، املناص  يف املرأة متثيل بتعزيز وذل، اجلنسن، بن املساواة حتقيق إزا  تبديه الهي
 نووو  علوو  القووائم العنوو  ومكافحووة األجووور، يف التفوواوت ومعاجلووة النهاريووة، الرعايووة خوودمات نطووا 
 السون، كبوار  رعايوة جموال يف ليختنشوتاين اختوه ا الويت اخلطووات علو اا أيضو سونغافورة ثنوتوأ اجلنس.

  التكميلية. االستحقاقات وتوفري ،احلياة قيد عل  والباقن السن كبار  أتمن قانون تنقي  مثل
 امللحقوووون االختيووووارين الربوتوكووووولن علوووو  ليختنشووووتاين تصووووديق علوووو  سوووولوفينيا وأثنووووت -25

 اإلابحيوووة، املوووواد ويف البغوووا  يف األطفوووال واسوووتغلل األطفوووال بيوووع بشوووأن الطفووول حقوووو  ابتفاقيوووة
 سود بغيوة ليختنشوتاين اخته ا اليت ابلتدابرياا أيض سلوفينيا ورحبت البلغات. تقدم إجرا  وبشأن
 ألن قائموة توزال ال التحودايت مون العديود أن إىل أشوارت لكنها اجلنسن، بن األجور يف الفجوة
 ويف السياسووية احليوواة يف القياديووة واملناصوو  القوورار صوونع مواقووع يف انقصوواا  متثوويلا  ممثلووة تووزال ال املوورأة
  االقتصاد. قطا 
 امللحقووون االختيوووارين الربوتوكوووولن علووو اا موووؤخر  ليختنشوووتاين بتصوووديق إسوووبانيا ورحبوووت -26

 بغورض اجلنوائي قانوهنوا وابستعراضوها لسوجون،اب املعنيوة لجنوةال وإبنشوائها الطفول، حقو  ابتفاقية
 عووودم إزا  قلقهوووا عووون أعربوووت إسوووبانيا أن غوووري الووودوي. والقوووانون يتماشووو  للتعوووهي  تعريووو  إدراج
  احمللي. القانون يف األشكال املتعدد للتمييز شامل حظر وجود
 ،اإلنسوان حلقوو  املسوتقلة الوطنيوة املؤسسوة ليختنشوتاين إبنشوا  فلسوطن دولة وأشادت -2٧
 حقوووو  التفاقيوووة االختيووواري الربوتوكوووول علووو  201٧ عوووام يف وبتصوووديقها ابريوووس، ملبوووادئ وفقووواا 

 إىل الراميوووة ليختنشوووتاين جبهوووود فلسوووطن دولوووة واع فووت البلغوووات. تقووودم إبجووورا  املتعلوووق الطفوول
 هوها يف اجلهوود مون املزيود بهل يتعن يزال ال أنه نفسه الوقت يف والحظت التعليم، نوعية حتسن
  اإلعاقة. ذوي لألطفال الشامل التعليم بتوفري يتعلق فيما سيما ال الصدد،

 سويادة دعوم أجول مون طويول زمون منوه ليختنشوتاين تبههلا اليت ابجلهود سويسرا وأشادت -28
 ليختنشووتاين أدت الصوودد، هووها ويف العقوواب. موون لإلفوولت ابلتصوودي الكبووري والتزامهووا القووانون،

 كموووا  السوووورية. العربيوووة اجلمهوريوووة بشوووأن واملسوووتقلة احملايووودة الدوليوووة اآلليوووة إنشوووا  يفاا رئيسوووياا دور 
  اجلنسن. بن اواةاملس لتعزيز ليختنشتاين اخته ا اليت اإلجيابية لتدابرياب علماا  سويسرا أحاطت

 وتودابريها اإلنسوان حبقوو  املتعلقوة ليختنشوتاين أطور السوورية العربيوة اجلمهورية والحظت -2٩
 والدوي. واإلقليمي ،الوطين الصعد عل  وتوافقها وأثرها ،اجملال هها يف املؤسسية التشريعية
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 بتوقيوووعاا أيضووو أشوووادتو  اإلنسوووان. حلقوووو  مجعيوووة ليختنشوووتاين إبنشوووا  أوكرانيوووا وأشوووادت -٣0
 اإلنسوان، حبقوو  الصولة اتذ األوروبيوةو  الدوليوة االتفاقوات من عدد عل  وتصديقها ليختنشتاين

 وذلو، اللجوو ، وقوانون اجلنوائي، القوانون وعلو  احمللية، القوانن عل  تشريعية تعديلت دخاهلاوإب
  القائم. القانوين اإلطار تطوير هبد 
 مجعيوة ليختنشوتاين إبنشوا  الشومالية وآيرلنودا العظمو  لربيطانيا املتحدة اململكة واع فت -٣1

 ورحبووت ،201٣ عووام يف البلوود هلووها السووابق الشووامل الوودوري االسووتعراض بعوود اإلنسووان حقووو 
 احلوودي . والوور  ابلبشور ابالجتووار املرتبطووة املاليوة السلسوول تعطيول أجوول موون جهوود بووهلب ابلتزامهوا

 أجووول مووون التمييوووز ملكافحوووة شووواملة تشوووريعات سووون علووو  ليختنشوووتاين املتحووودة اململكوووة وشووجعت
  العنصري. التمييز حيظر حمدد تشريع وضع ذل، يف مبا اجملتمع، عناصر مجيع محاية
 واحلوووورايت اإلنسووووان قووووو حب ليختنشووووتاين ابلتووووزام األمريكيووووة املتحوووودة الوووووالايت وأشوووادت -٣2

 ينبغووي أنوه ذلو،، مووع ،املتحودة الووالايت والحظووت القوانون. وسويادة الدميقراطيووة والقويم األساسوية
 اللجوووو ، مللتمسوووي القوووانوين والتمثيووول احملتجوووزين، ابألحووودا  يتعلوووق فيموووا اجلهوووود مووون املزيووود بوووهل

 يف إزا هوووا ميوووار س الوووهي والتمييوووز املووورأة وعمووول املوووواطنن، لغوووري العاموووة اخلووودمات علووو  واحلصوووول
  اإلعاقة. ذوي لألشخا  األساسية واهلياكل األقليات، ضد والتمييز ،األجر
 حلقووووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة ليختنشوووتاين إنشوووا  علووو  الضوووو  أوروغوووواي وسووولطت -٣٣

 الطفووول حقوووو  التفاقيوووة االختيووواري الربوتوكوووول علووو  تصوووديقهاو  ابريوووس، ملبوووادئاا وفقووو اإلنسوووان،
  املرأة. حقو  جمال يف احملرز والتقدم البلغات، تقدم إبجرا  املتعلق
 حلقوووووو  الوطنيوووووة املؤسسوووووة ليختنشوووووتاين إبنشوووووا  البوليفاريوووووة فنوووووزويل مجهوريوووووة ورحبوووووت -٣4

 ابتفاقيوة امللحقون االختيوارين الربوتوكوولن علو اا موؤخر  وتصوديقها ابريوس، ملبوادئاا وفقو اإلنسوان،
 أجوول موون ليختنشووتاين تبووههلا الوويت اجلهووود البوليفاريووة فنووزويل مجهوريووة والحظووت الطفوول. حقووو 
 اسوووتمرار إزا  ابلقلوووق تشوووعر توووزال ال إهنوووا قالوووت لكنهوووا القوووانون، يف اجلنسووون بووون املسووواواة حتقيوووق

  السياسية. احلياة يف واملشاركة العمل يف ابحلق املتعلقة التحدايت
 حلقوووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة ليختنشوووتاين إنشوووا  التقووودير موووع أفغانسوووتان والحظوووت -٣5

اا أيضوو أفغانسووتان ونوهووت املؤسسووة. هووهه تعزيووز علوو  بلوودال وحثووت ابريووس، ملبووادئاا وفقوو اإلنسووان
  اإلنسان. حقو  بتحسن يتعلق فيما ليختنشتاين وإجرا ات بسياسات

 موووع اإلنسوووان حقوووو  محايوووة جموووال يف تقووودم مووون ليختنشوووتاين هحققتووو مبوووا ألبانيوووا وأشوووادت -٣6
 بتصوووديق ألبانيوووا ورحبوووت ابريوووس. ملبوووادئاا وفقووو اإلنسوووان حلقوووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة ئهاإنشوووا

 أن غوووري اسوووطنبول. اتفاقيوووة علووو  توقيعهوووا وعلووو  أورواب جملوووس صوووكوك مووون عووودد علووو  ليختنشوووتاين
 ابملسواواة يتعلوق فيموا ليختنشوتاين اختوه ا الويت التودابري عون املزيود معرفوة يف رغبتهوا عون أعربوت ألبانيا
  اجلنس. نو  عل  القائم العن  ومكافحة التعليم، يف والديين اإلثين التسام  وتعزيز اجلنسن، بن
 ملبوادئاا وفقو اإلنسوان حلقوو  مسوتقلة وطنية مؤسسة ليختنشتاين إبنشا  اجلزائر ورحبت -٣٧

 الربوتوكوووووالن ذلوووو، يف مبووووا الدوليووووة، القانونيووووة الصووووكوك موووون العديوووود علوووو  وتصووووديقها ابريووووس،
 ابلتوووووزام كوووووهل،  ورحبوووووت اسوووووطنبول. واتفاقيوووووة الطفووووول، حقوووووو  ابتفاقيوووووة امللحقوووووان االختيووووواراين
 وحتسوون العووائلي، والعنو  املوورأة ضوود العنو  ومكافحووة اجلنسوون، بون املسوواواة بتعزيووز ليختنشوتاين

  السياسية. احلياة يف املرأة متثيل
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 الصوووكوك علووو  التصوووديق أجووول مووون ليختنشوووتاين تبوووههلا الووويت ابجلهوووود أنووودورا واع فوووت -٣8
 ،2016 عووووام يف اسووووطنبول اتفاقيووووة علوووو  ابتوقيعهوووو ورحبووووت اإلنسووووان، حلقووووو  الرئيسووووية الدوليووووة

 .ابملساواة اإلعاقة ذوي األشخا  بتمتع املتعلق قانونال واعتمادها
 اإلنسوان حلقوو  ليختنشوتاين مجعيوة قوانون اعتمادهوا عل  ليختنشتاين األرجنتن وهنأت -٣٩
  اجلنسن. بن املساواة ضمان إىل الرامية اإجرا ا  الحظتو  ،2016 الثاين/نوفمرب تشرين يف

 احلكوميوووووة، غوووووري املنظموووووات موووووع ليختنشوووووتاين هأجرتووووو الوووووهي احلووووووار أرمينيوووووا والحظوووووت -40
 حقوووو  تعزيووز أجووول موون املتخوووهة وخطوا ووا اإلنسووان، حقوووو  إطووار تعزيوووز يف النشووطة ومشوواركتها
 الوقائيوة وسياسوا ا اجلنسون، بون املسواواة تعزيز لزايدة املنفهة وتدابريها اإلعاقة، ذوي األشخا 
  اإلنسان. حلقو  وإقليمية دولية صكوك عدة عل  وتصديقها ابلبشر، االجتار ملكافحة

 وعلو  اإلنسوان، حقوو  جموال يف لليختنشتاين القوي احمللي السجل عل  أس اليا وأثنت -41
 اختوه ا الويت خلطواتاب أس اليا وأقرت الدوي. الصعيد عل  اإلنسان حقو  عن الدفا  يف دورها

 إنشوا  خولل مون ذلو، يف مبوا السوابق، االستعراض منه اإلنسان حقو  محاية لتعزيز ليختنشتاين
  اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة

 محايووة لكفالوة ليختنشووتاين هبوا اضووطلعت الويت املؤسسووية اإلصولحات أذربيجووان والحظوت -42
 اإلنسوان، حلقوو  وطنيوة مؤسسوة إنشائها خلل من سيما ال الوطين، الصعيد عل  اإلنسان حقو 
 هأحرزتووو الوووهي ابلتقووودم أذربيجوووان واع فوووت مظلتهوووا. حتوووت املظوووامل أمووون مؤسسوووات خمتلووو  وإدمووواج

 القوووانون تعووديل خووولل موون سووويما ال ابلتمييووز، املتصوولة للتحووودايت التصوودي أجووول موون ليختنشووتاين
  شىت. أسس عل  والتمييز الكراهية عل  العلين التحري  عن اجلنائية املسؤولية ليشمل اجلنائي
 هاختهتوو ومووا ،الوودميقراطي نظامهووا يف بلغتووه الووهي املسووتو  علوو  ليختنشووتاين بوونن وهنووأت -4٣
 قيوام أمهيوة علو  وشوددت السوابق. الشوامل الودوري االستعراض توصيات تنفيه بغية خطوات من

 الدوليووة الصووكوك علوو  وتصووديقها اإلنسووان، حلقووو  وطنيووة مؤسسووة وتفعيوول إبنشووا  ليختنشووتاين
 تشوريعية تودابري ليختنشوتاين اختواذ إىل احلاجوة إىل وأشوارت اإلنسان. حقو  ومحاية بتعزيز املتعلقة

  اجلنسن. بن املساواة لنه  االمتثال تعزيز أجل من
 األساسووووية حلوووورايتاب بعيوووود عهوووود منووووه ليختنشووووتاين ابلتووووزام واهلرسوووو، البوسوووونة وأشووووادت -44

 .الغايوة هلوهه إليهوا تسوتند الويت األسوس تعزيوز جولأ مون هتاخُتو اليت وابخلطوات نسان،اإل وحقو 
 حقوو  حبمايوة املتعلقوة واألوروبيوة الدوليوة الصوكوك مون عودد علو  وتصوديقه البلود بتوقيع ورحبت

  ابريس. ملبادئاا وفق اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية ؤسسةم إبنشا  ونوهت اإلنسان،
 ابجلوانوو  املتعلقوة االتفاقيوة يفاا طرفو تصووب  أن يف النظور إىل ليختنشوتاين الربازيول ودعوت -45

 موون ليختنشووتاينوابإلضووافة إىل ذلوو،، أشووادت مبووا وضووعته  لألطفووال. الوودوي للختطووا  املدنيووة
 ابلفةوات ابلنهووض يتعلوق موا سويما ال الصولة، ذات ملبوادراتابو  التمييز ملكافحة شاملة تشريعات
 وحوووواملي اجلنسووووانية اهلويووووة ومغووووايري اجلنسووووي امليوووول ومزدوجووووي واملثليوووون املثليووووات مثوووول الضووووعيفة،
 اجلنسن. صفات

 حلقوو  واألوروبيوة الدوليوة الصوكوك مون عودد علو  ليختنشوتاين بتصديق بلغاراي ورحبت -46
 االجتماعيوة. اخلودمات ومكتو  اإلنسوان، حلقوو  ليختنشوتاين مجعيوة إبنشائها ورحبت اإلنسان،
 حنوووو علووو  املووورأة، ومتكووون اجلنسووون بووون املسووواواة تعزيوووز إىل الراميوووة ليختنشوووتاين جبهوووود وأشوووادت
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 علوو  وأثنووت املاضووي. العقوود موود  علوو  اجلنسوون بوون األجووور يف الفجوووة تضووييق يف يتجلوو  مووا
 وتعزيووووز اإلعاقووووة، ذوي األشووووخا  حقووووو  محايووووة جمووووال يف تقوووودم موووون ليختنشووووتاين هأحرزتوووو مووووا

  ابلبشر. االجتار ملكافحة املعطاة ابألولوية ورحبت واالجتماعية. املهنية احلياة يف اندماجهم
  ابريس. ملبادئ وفقاا  اإلنسان حلقو  وطنيةال ليختنشتاين مؤسسة نشا إب كندا  ورحبت -4٧
 تزويود علو  وحثتها اإلنسان، حلقو  الوطنية املؤسسة ليختنشتاين إبنشا  شيلي ورحبت -48
 صوووكوكال موون عوودد علوو  ليختنشووتاين بتصووديق شووويلي وأشووادت الكافيووة. ابملوووارد املؤسسووة هووهه

 وإبدراجها لليختنشتاين، القانونية ابلتعديلت ورحبت .201٣ عام منه اإلنسان حلقو  دوليةال
 يف املورأة متثيول اخنفواض إزا  قلقهوا عن أعربت لكنها ،احمللي قانوهنا ضمن يف للتمييزاا واسعاا تعريف
  اجملتمع. ميادين مجيع يف اجلنسن بن املساواة تعزيز عل  ليختنشتاين وحثت السياسية، احلياة
 اإلنسووووان حقووووو  تعزيووووز أجوووول موووون ليختنشووووتاين تبووووههلا الوووويت ابجلهووووود الصوووون وأشووووادت -4٩

 والتمييووز، املسوواواة عوودم علوو  القضووا  إىل جاهوودة تسووع  ليختنشووتاين أن إىل وأشووارت ومحايتهووا.
 ذوي واألشووووخا  السوووون كبووووارو  واألطفوووال النسووووا  مثوووول الضووووعيفة الفةوووات حقووووو  محايووووة وتعزيوووز
 املورأة توزال ال املثوال، سوبيل فعلو  ؛قائموة تزال ال اجلنسن بن املساواة عدم أوجه أن بيد اإلعاقة.

 فتةت وما ،اجلنسن بن األجور يف فجوة مثة وتظل والعامة، السياسية احلياة يفاا انقص متثيلا  ممثلة
  التحسينات. من مزيد إىل حتتاج البلد يف السجون أوضا  أن كما  تتسع، الفجوة ههه
 التقريور إعوداد تنسيق عن املسؤولة الرئيسية اهليةة هي اخلارجية الشؤون وزارة أن الوفد وذكر -50

 يغطيهوووا الووويت املسوووائل خمتلووو  عووون املسوووؤولة واملكاتووو  املعنيوووة، الووووزارات موووع وثيوووق بتعووواون الووووطين،
تنفيه التوصيات املنبثقة عون االسوتعراض ورصود إحوراز تقودم عملية تنسيق تكفل الوزارة ما ك  التقرير.

 اجملتموووع منظموووات موووع حووووار إجووورا  علووو  املتابعوووة وعمليوووة التقريووور صوووياغة وتنطووووييف هوووها الصووودد. 
 ابلعهووودين يتعلوووق فيموووا الوووواردة التوصووويات تنفيوووه متابعوووة عمليوووة وضووومن ،201٧ عوووام ففوووي املووودين.
 أنشووأت والثقافيووة، واالجتماعيووة االقتصووادية واحلقووو  والسياسووية املدنيووة ابحلقووو  اخلاصوون الوودولين

 منوذجووواا  يووووفر أن الووونه  هوووها شوووأن ومووون العمليوووة. هوووهه علووو  لإلشووورا  عووواملا  فريقووواا  ليختنشوووتاين
 عوووو   كثافووووة  ازدادت وقوووود الشووووامل. الوووودوري االسووووتعراض متابعووووة ذلوووو، يف مبووووا املقبلووووة، للعمليووووات
 إلدارة ابلنسوووبة سووويما ال ،كبووورياا   حتووودايا  يشوووكل موووا املاضوووية، القليلوووة السووونوات يف عوووام بوجوووه اإلبووول 
 آليووووات تعزيووووز عمليووووات ليختنشووووتاين تؤيوووود السووووب ، وهلووووها ليختنشووووتاين. مثوووول صووووغرية دولووووة شوووؤون
 تسووتخدم ممكنووا، ذلوو، كووان  وحيثمووا وفعاليووة. كفووا ة  أكثوور وجعلهووا الوودوي، الصووعيد علوو  اإلبوول 

  املتحدة. األمم معاهدات هيةات معظم يتيحه الهي التقارير لتقدم املبسط اإلجرا  ليختنشتاين
 التوودابري أن الوفوود ةرئيسوو تذكوور  ،سوولفاا  املعوودة واألسووةلة املووداخلت موون عوودد علوو  ورداا  -51

 الصووكوك هووهه توقيووع قبوول وُوضووعت قُوي ِّمووت الدوليووة املعاهوودات لتنفيووه اللزمووة والعمليووة التشووريعية
 كثوري  يف الوقوت بعو  إىل ليختنشوتاين حتتواج ملواذااا أيضو املمارسوة هوهه وتوضو  عليهوا. والتصديق

 األربوووع السووونوات فخووولل عليهوووا. والتصوووديق اجلديووودة الصوووكوك علووو  التوقيوووع قبووول األحيوووان مووون
 اإلنسووووان. حقووووو  جمووووال يف الدوليووووة املعاهوووودات موووون عوووودد علوووو  ليختنشووووتاين صوووودقت املاضووووية،

 والتصوووديق اإلعاقوووة ذوي األشوووخا  حقوووو  اتفاقيوووة علووو  التوقيوووع بشوووأن املناقشوووات واسوووتؤنفت
  .جداا  ياا عال مستو  املدرسي النظام يف اإلعاقة ذوي األطفال إدماج مستو  وبلغ عليها؛
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 نوووو  علووو  القوووائم العنووو  مبكافحوووة يتعلوووق فيموووا ابرزة معلموووة اسوووطنبول اتفاقيوووة وتشوووكل -52
 علو  شوتاينليختن وقعوت أن وسوبق والرجول. املرأة بن املساواة حتقيق إىل الرامية جلهودابو  اجلنس،
 عوودد وبفضوول .هوواأحكام موع كبووري  حوود إىل احمللووي القوانون يتماشوو  الوويت 2016 عووام يف االتفاقيوة

 قريوو  عموا سوُتنفه ،2018 عووام يف اجلنوائي القوانون علوو  إدخاهلوا املزموع الطفيفووة التعوديلت مون
 مقرر. هو كما  2018 عام يف االتفاقية عل  للتصديق اللزمة املسبقة الشروط

 احلكوموة أولووايت مون يُوع ود واملرأة الرجل بن الفر  تكافؤ أن إىل الوفد ةرئيس توأشار  -5٣
 مسووألة ُتصوون   احلاليووة، للفوو ة احلكووومي والووربانم  االئووتل ، اتفووا  إطووار ويف طويلووة. فوو ة منووه

 عليا أولوية ذات أهنا عل  ة،هنيامل واحلياة األسرة حياة بن التوفيق سيما ال ،اجلنسن بن املساواة
 هووووهه إباثرة الشخصووووي التزامهووووا ليختنشوووتاين وفوووود رئيسووووة وأكووودت احلكومووووة. أعمووووال جووودول يف

 املوورأة وضووع جلنووة يفاا عضووو  ليختنشووتاين أصووبحت قوودو  والوودوي. الوووطين الصووعيدين علوو  املسووائل
 يف عقوووده املقووورر املسوووتو  الرفيوووع االجتموووا  يف الوفووود رئيسوووة وستشوووارك .201٩-2016 للفووو ة
 احلقووو ، يف املسوواواة لتحقيووق اهلووام عملهمووا يف املتحوودة واألمووم اللجنووة سوويدعم مووا ،2018 عووام

  العاملي. الصعيد عل  والفتيات للنسا  والعدالة الفر ، وتكافؤ
 قووانون وزيوورة، بوصووفها الوفوود، رئيسووة موون بتوجيووه ليختنشووتاين سوونت ،2011 عووام ويف -54

 اجملوووال. هوووها يف املسووواواة تعزيوووز مواصووولة علووو  تعمووول وهوووي املثليووون، لوووألزواج املسوووجلة الشوووراكات
  املسجلن. الشركا  أمسا  ينظم الهي للقانون إصلحاا  201٧ عام يف ليختنشتاين تواعتمد

 السووووكان بوووون كوووورب   نزاعووووات أي تشووووهد مل ليختنشووووتاين أن إىل الوفوووود رئيسووووة وأشووووارت -55
 يف األجانوو  السوكان شووارك فقود الوزمن. موون عقوود موود  علو  األجانو  والرعووااياا حمليو املولوودين
 األجانوو  موون الكثووري ويشووغل االجتماعيووة. هياكلووه ضوومن يف وأُدجموووا لبلوود،ل االقتصووادي النجووا 
  الوطنية. اإلدارة داخل يف أو اخلا  القطا  يف املستو  متوسطة أو عالية مناص 

 التعليمووي النظووام يفاا جوود مبكوور وقوت يف األجانوو  واألطفووال اللجةووون األطفووال وأُدمو  -56
 اللغووة يف مهووارا م حتسون علوو  ملسواعد م نمتخصصوو ندرسومب االسووتعانة هلوم توأتيحوو العوادي،
 اجملتمع. يف للندماج املساعدة وتلقوا األملانية،

 اإلنسوووووان حقوووووو  واحووووو ام التمييوووووز، عووووودم شوووووأنب والتوصووووويات ابألسوووووةلة يتعلوووووق وفيموووووا -5٧
 يُنفوووه املعاملوووة يف املسووواواة مبووودأ أن الوفووود رئيسوووة أكووودت اللجوووو ، وطوووال  واللجةووون للمهووواجرين

 صووود  الوويت اإلنسووان حلقوووو  الدوليووة واالتفاقيووات ليختنشوووتاين، دسووتور خوولل مووون فعوواالا اا تنفيووه
 لوووديهم الوووهين السوووكان مجيوووع حيصووول عاموووة، وبصوووفة املسوووتقرة. القضوووائية والسووووابق ،هابلووود عليهوووا

 ويف .اآلخووورين موووع املسووواواة قووودم علووو  احلكوميوووة اخلووودمات علووو  املفعوووول سوووارية إقاموووة تصووواري 
 الوووهي التعوووديل وهوووو اجلنوووائي، القوووانون مووون 28٣ الفقووورة تعوووديل نفووواذ بووودأ ،2016 نيسوووان/أبريل

 أعوله، املوهكور القوانون علو  دخولأُ  الهي التعديل جان  وإىل التمييز. عل  شاملا  حظراا  يفرض
  التمييز. من حتمي حمددة أحكاماا  خاصة قوانن عدة تتضمن

 يف احلكومووووووة أنشووووووأت ،20٣0 لعووووووام املسووووووتدامة التنميووووووة خطووووووة بتنفيووووووه يتعلووووووق وفيمووووووا -58
 أهوودا  تنفيووه يف الكامنووة للثغوورات حتلوويلا  أجوور  التخصصووات متعوودد عوواملا اا فريقوو 2016 عووام

 التنميووة خطووة أبهوودا  املتعلقووة العموول خطووة بشووأن قوورار اختوواذ احلكومووة وتعتووزم املسووتدامة. التنميووة
  القري . املستقبل يف املستدامة
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 حتديود علو  ال كيوز تعتوزم وهوي احلودي . والر  ابلبشر االجتار مبكافحة ليختنشتاين وتلتزم -5٩
  تعطيلها. عل  والعمل احلدي ، والر  ابلبشر ابالجتار املرتبطة املشروعة غري املالية التدفقات

 مجوواياإل القووومي الوودخل موون نسووبةا  الرمسيووة اإلمنائيووة املسوواعدة لغووتب ،2015 عووام ويف -60
 القري . املستقبل يف الرقم هها حتسن إىل احلكومة وتسع  ،املائة يف 0,46 قدرها
 مووعاا متاموو يتفووق مبووا احمللووي، القووانون يف التعووهي  جلرميووة مسووتقل نووص إبدراج يتعلووق وفيمووا -61
 اللإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعهي  مناهضة اتفاقية من 1 املادة
 إدمواج خولل ومون اجلنوائي. القانون من منقحة صيغةاا مؤخر  حكومي عامل فريق أعد املهينة، أو
 التعوهي ، مناهضة جلنة توصيات ليختنشتاين ستنفه اجلنائي، القانون يف قررةامل ديدةاجل عناصرال

  الشامل. الدوري االستعراض أثنا  يف إليها ُقدمت اليت وتل،
 األشوخا  مجيوع حلمايوة الدوليوة االتفاقيوة علو  200٧ عوام يف ليختنشتاين وقعت قدو  -62
 احلكومووة وتعموول عليهووا. ابلتصووديق يتعلووق فيمووا تُووهكر مشوواكل توجوود وال القسووري، االختفووا  موون
 ستعيد العملية، ههه تنتهي أن وما اجلنائي: قانوهنا يف القسري االختفا  تعري  إدراج عل اا حالي

 السوابق يف تعتوزم مل فليختنشوتاين االتفاقيوة. علو  التصوديق بشوأن موقفهوا ومناقشوة تقيويم احلكومة
 تصوود  أن هلووا مووا مث، وموون الدوليووة؛ العموول منظمووة إىل االنضوومام القريوو  املسووتقبل يف تعتووزم وال

 االجتماعيوووة احلقوووو  علووو  كبووورية  أمهيوووة ليختنشوووتاين وتعلوووق الدوليوووة. العمووول منظموووة صوووكوك علووو 
 مجيووع تنقوول األوروبيوة، االقتصووادية املنطقوة يف العضوووية كاموولاا  بلود كوهنووا  ،فتةوت ومووا واالقتصوادية.

 ويوهه  بل احمللي. قانوهنا إىل العمل، معايري ذل، يف مبا الصلة، ذات األورويب االحتاد تشريعات
 ولووويس الدوليوووة. العمووول منظموووة صوووكوك عليوووه تووونص اممووو أبعووود إىل هوووهه العمووول معوووايري مووون الكثوووري

 العموووال مجيوووع حقوووو  حلمايوووة الدوليوووة االتفاقيوووة علووو  التصوووديق أو للتوقيوووع خطوووط أي للحكوموووة
  أسرهم. وأفراد املهاجرين

 املتخووهة ابلتوودابري املتعلقووة والتوصوويات وامللحظووات ،سوولفاا  املعوودة األسووةلة إىل وابلرجووو  -6٣
 تطبوووووق واملوووووواطنن، املهووووواجرين أجوووووور مؤشووووورات ذلووووو، يف مبوووووا ،املنصوووووفة العمووووول ظووووورو  لضووووومان

 الوووودول مجيوووع يف هبوووا املعموووول نفسوووها االجتموووواعي والضووومان للعمووول العاليوووة املعوووايري ليختنشوووتاين
 .ليختنشوتاين يف العواملن مجيوع علو  ابلتسواوي املعايري ههه وُتطبق األورويب. االحتاد يف األعضا 
 يف 2,٣ للبطالووة السوونوي توسووطامل بلووغ فقوود الدوليووة. ابملعووايري جووداا  منخفضووة نسووبة البطالووة وتبلووغ
 ،2016 عوام يف املائوة يف ٣,4 األجانو  بون البطالوة معودل متوسط وبلغ .2016 عام يف املائة
 أكثور هنواكو  .املائوة يف1,6 وقودره ،ليختنشوتاين موواطين بون عليوه هو مما بقليل أعل  مستو  أي
 وسواعات لألجوور، األدىن احلود تونظم الويت عمومواا  امللزموة ةاجلماعيو املفاوضوة اتفاقات من 15 من

  ألجور.ا لسو  إغرا  أو اجتماعي إغرا  ألي التصدي بغرض خر األ العمل وشروط العمل،
 يف التوودابري موون العديوود نُفووه وقوود .حتوودايا  متثوول واملوورأة الرجوول بوون الفعليووة املسوواواة تووزال وال -64
  اجلنسن. بن املساواة قانون إىلاا استناد الصدد هها
 مون ،املاضوية الثمواين السونوات خولل توتقلص اجلنسن بن األجور يف الفجوة تفتة وما -65
 .2014 عام يف املائة يف 16,5 قدرها نسبة إىل 2006 عام يف املائة يف 20 بلغت نسبة
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 تعلوووم لووودعم املبوووادرات مووون عووودد أُطلوووق املهووواجرين، األطفوووال إدمووواج ضووومان أجووول ومووون -66
 الهين واملراهقن األطفال من هبا الناطقن لغري األملانية اللغة لتعليم املكثفة الدورات مثل اللغات،
 آابئهم. مبشاركة املبكر والتعليم اإللزامي التعليم بصفو  وإحلاقهم ،حديثاا  البلد إىل وصلوا
 واالتفاقيوووة يتماشووو  مبوووا للجةووون، احلمايوووة وتووووفر املهووواجرين إدمووواج ليختنشوووتاين وتعوووزز -6٧

 املتعلووووق القووووانوين اإلطووووار لتنقووووي  خطووووط أي توجوووود وال .1٩51 لعووووام اللجةوووون بوضووووع اخلاصووووة
 إن مث الدوليوة؛ ليختنشوتاين التزاموات موع متوافقة القائمة التشريعات ألن األسرة مشل مجع بقضااي
  اللجةن. أسر مشل جلمع متا  سريع مسار وهناك مكفول. حق األسرية احلياة يف احلق
 هلووم ويتووا  ،اللجووو  عمليووة طوووال ابجملووان القانونيووة املشووورة اللجووو  ملتمسووي جلميووع ويُتووا  -68
 يطعنوون عنودما القوانوين والتمثيول القانونيوة املسواعدة علو  احلصوول ذلو،، يف رغبووا هوم إن ،أيضواا 
 احلكومية. القرارات يف

 وفُورض ،2016 عوام يف النفاذ حيز اجلنائي القانون من 28٣ املادة عل  تعديل ودخل -6٩
 التمييوز أن حون ويف الكراهيوة. خطواب أنووا  مجيوع ذلو، يف مبا التمييز، عل  شامل حظر مبوجبه

 الكراهيوة علو  علنواا  التحوري  أصوب  ،إجراميواا  فعولا  التعوديل هوها قبول يُعتورب كان  لوحده العنصري
 نوو  أو األيديولوجيوة، أو الودين، أو االثوين، األصول أو اجلنسوية، أو اللغوة، أساس عل  التمييز أو

 ملوودة ابلسووجن عليووه  يُعاق وو إجراميوواا  فعوولا  يُعوود اجلنسووي التوجووه أو السوون، أو اإلعاقووة، أو اجلوونس،
  سنتن. إىل تصل
 مخوووس مووون أكثووور طووووال املتطرفوووون ارتكبهوووا جووورائم أو عنووو  حووواالت أي هنووواك تكووون ومل -٧0

 منوووه مخوووول مرحلوووة دخلوووت ،European Action مجاعوووة قبيووول مووون املتطرفوووة، واجلماعوووات سووونوات.
 .يُهكر حنو عل  البلد يف الكراهية خطاب تنشر تعد ومل ،2014 عام
 يف مبووا السووابق، االسووتعراض منووهاا تقوودم إحرازهووا علوو  ليختنشووتاين ديفوووار كوووت  توهنووأ -٧1
 حقووو  صووكوك موون العديوود علوو  تصووديقها وعلوو  اإلنسووان، حلقووو  وطنيووة مؤسسووة إنشووا  ذلوو،

 إبجووورا  املتعلوووق الطفووول حقوووو  التفاقيوووة االختيووواري الربوتوكوووول مثووول واألوروبيوووة، الدوليوووة اإلنسوووان
 التمييوز، وعودم املسواواة، جمواالت يف املبهولة للجهود تقديرها عناا أيض وأعربت البلغات. تقدم

  العنصرية. ومكافحة
 أصوبحت الويت 2016 عام يف اجلنائي القانون من 28٣ املادة بتعديل إكوادور ورحبت -٧2

 واإلعاقووة، واأليديولوجيووة، اإلثووين، واألصوول واجلنسووية، اللغووة، يشوومل للتمييووز واسووعاا  تعريفوواا  تتضوومن
 االختيواري الربوتوكوول علو  ليختنشوتاين بتصوديقاا أيضو إكووادور ورح بوت اجلنسوي. وامليل والسن،
  اإلابحية. املواد ويف البغا  يف األطفال واستغلل األطفال بيع بشأن الطفل حقو  التفاقية

 التفاقيوووة االختيوووارين الربوتوكوووولن علووو اا موووؤخر  ليختنشوووتاين بتصوووديق إسوووتونيا وأشوووادت -٧٣
 اإلنسوووان، حلقوووو  الدوليوووة الصوووكوك معظوووم علووو  ليختنشوووتاين بتصوووديق ورحبوووت الطفووول. حقوووو 

 الوويت املنجووزة غووري التقووارير تووراكم موون احلوود إىل الراميووة جهودهووا مواصوولة علوو  احلكومووة وشووجعت
 اجلنسوون بوون املسواواة لتحقيووق املتخووهة ابخلطووات ورحبووت املعاهوودات. هيةوات إىل تقوودميها يتعون

  املمارسة. ويف القانون يف
 ،201٣ عوام يف املقدموة اهلاموة التوصيات مناا عدد نفهت ليختنشتاين أن فرنسا وذكرت -٧4
 األطفووال ببيووع املتعلووق الطفوول حقووو  التفاقيووة االختيوواري الربوتوكووول علوو  تصووديقها ذلوو، يف مبووا
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 مجيووع علوو  للقضووا  الدوليووة االتفاقيووة وتنفيووهها اإلابحيووة، املووواد ويف البغووا  يف األطفووال واسووتغلل
 العنصري. التمييز أشكال

 والحظوت اإلنسوان. حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة ليختنشتاين إبنشا  جورجيا ورحبت -٧5
 عودة علو  هابتصوديق ورحبوت الدوليوة، االتفاقيوات معظوم عل  وقعت ليختنشتاين أن التقدير مع

 التصووديق ذلوو، يف مبووا السووابق، الشووامل الوودوري االسووتعراض منووه اإلنسووان  حلقووو  دوليووة صووكوك
 سياسوووا ا علووو  وأثنوووت الطفووول. حقوووو  ابتفاقيوووة امللحقووون االختيوووارين الربوتوكوووولن علووو اا موووؤخر 
  .ههه جهودها مواصلة عل  وحثتها لإلدمان، املسببة املواد استهلك من للحد الفعالة
 حقووووو  التفاقيووووة االختيووووارين الربوتوكووووولن علوووو  ليختنشووووتاين بتصووووديق أملانيووووا ورحبووووت -٧6

 ،هلووا الكووايف التمويوول وتوووفري اإلنسووان حلقووو  مسووتقلة وطنيووة مؤسسووة إنشووا  علوو  وأثنووت الطفوول.
 اإلنسوان حلقوو  الوطنيوة للمؤسسوات العواملي التحوال  إىل تطلو  أن علو  املؤسسوة هوهه وحثت
  اجلنسن. بن املساواة تعزيز مواصلة عل  ليختنشتاين وشجعت اعتمادها. قبول
 ملبوادئاا وفقو اإلنسوان، حلقوو  مسوتقلة وطنيوة مؤسسوة ليختنشوتاين إبنشوا  غاان ورحبت -٧٧

 ونوهووت اإلنسووان. حلقووو  واألوروبيووة الدوليووة الصووكوك خمتلوو  علوو  بتصووديقها وأشووادت ابريووس،
 العمليووة يف اجلنسوون بوون متوووازن متثيوول لتحقيووق متواصوولة جهووود موون ليختنشووتاين هتبهلوو مبووااا أيضوو

  العمل. سو  ويف السياسية،
 ملبوادئاا وفقو اإلنسوان، حلقوو  مستقلة وطنية جلنة ليختنشتاين إبنشا  هندوراس ورحبت -٧8

 األطفووووال بيووووع بشووووأن الطفوووول حقووووو  التفاقيووووة االختيوووواري الربوتوكووووول علوووو  وبتصووووديقها ابريووووس،
 اسطنبول. اتفاقية عل و  اإلابحية، املواد ويف البغا  يف األطفال واستغلل

 املثليووات حقووو  تعزيووز أجوول موون خطوووات موون ليختنشووتاين هاختهتوو مبووا يسوولنداآ وأشووادت -٧٩
 ورحبووت اجلنسوون. صووفات وحوواملي اجلنسووانية اهلويووة ومغووايري اجلنسووي امليوول ومزدوجووي واملثليوون
 هنتشووجيعو  النسوا  متكوونو  ،اجلنسون بون األجووور يف ابلفجووة الووعي إذكووا  إىل الراميوة ابملشواريع

 هاعتمدتو الوهي القيوادي ابلودورورحبوت  العاموة. واملناقشوات السياسية العمليات يف املشاركة عل 
 اجلمعيووووة قوووورار صووووياغة خوووولل موووون السووووورية العربيووووة اجلمهوريووووة يف املسووووا لة تعزيووووز يف ليختنشووووتاين

 .٧1/248 العامة
 وفقوواا  اإلنسووان، حلقووو  مسووتقلة وطنيووة مؤسسووة ليختنشووتاين إبنشووا  إندونيسوويا ونوهووت -80

 يف واملهوووواجرين األجانوووو  الرعووووااي إدموووواج بغيووووة امللموسووووة جهودهووووا إىل وأشووووارت ابريووووس. ملبووووادئ
  اجلنسن. بن املساواة لتعزيز املتخهة تدابريها إىلو  اجملتمع،

 تشوريعية، إصولحات إىل أفضوت الويت التشواورية العمليوة ليختنشوتاين إبجرا  العرا  ورح  -81
 ابريس. ملبادئاا وفق اإلنسان حلقو  وطنية مؤسسة وإنشا  املباشرة، الدميقراطية احلقو  وإقرار
 الصووعيد علوو  اإلنسووان حقووو  وتعزيووز حبمايووة القوووي ليختنشووتاين ابلتووزام آيرلنوودا ورحبووت -82

 ابريس، ملبادئاا وفق اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية ؤسسةم إبنشائها ورحبت .اخلارج يفو  الوطين
 التابعوة اخلاصوة اإلجرا ات إىل دائمة دعوة اهوتوجيه اإلنسان، حقو  معاهدات عل  وتصديقها

 موع اجلنسون، بون املسواواة مسوائل مبعاجلوة ليختنشوتاين التزام عل  وأثنت اإلنسان. حقو  جمللس
  اسطنبول. اتفاقية عل  هاتوقيع عل  الضو  تسليط
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 الطفول حقوو  التفاقيوة االختيواري الربوتوكوول عل  ليختنشتاين بتصديق إيطاليا ورحبت -8٣
 سووطنبول،ا اتفاقيووة وعلوو  اإلابحيووة، املووواد ويف البغووا  يف األطفووال واسووتغلل األطفووال بيووع بشووأن

 املرأة. ضد العن  ومكافحة اجلنسن بن املساواة تعزيز أجل من تدابري وابختاذها
 وأيوودت والطفوول، املوورأة حقووو  تعزيووز إىل الراميووة ليختنشووتاين جبهووود قريغيزسووتان ورحبووت -84

 ابلتودابرياا أيضو وأشوادت املهنيوة. واحليواة األسورية احلياة بن التوفيق لتحسن ااخته  اليت اخلطوات
 اجلنسووي االسووتغلل موون األطفووال ومحايووة العووائلي، والعنوو  املوورأة ضوود العنوو  مكافحووة إىل الراميووة

  اجلنسي. واالعتدا 
 يعكووس الووهي األموور الشووامل، الوودوري االسووتعراض يف ليختنشووتاين مبشوواركة ليبيووا ورحبووت -85

 بتصديق ونوهت اإلنسان. حقو  جمال يف تقدم من هحققت ما عل  وأثنت إجيايب، حوار يف رغبتها
 البلغات. تقدم إبجرا  املتعلق الطفل حقو  التفاقية االختياري الربوتوكول عل  ليختنشتاين

 الدولية اإلنسان حقو  صكوك من العديد إىل ليختنشتاين ابنضمام مدغشقر وأشادت -86
 األطفووال بيووع بشووأن الطفوول حقووو  التفاقيووة االختيوواري الربوتوكووول علوو  وبتصووديقها واألوروبيووة،
 موون 2٣8 املوادة تعووديل االرتيوا  موع والحظووت اإلابحيوة. املوواد ويف البغووا  يف األطفوال واسوتغلل
 الرجوول بوون األجووور يف الفجوووة قيوتضووي احملظووورة، التمييووز أسووباب قائمووة لتوسوويع اجلنووائي القووانون
  اجلهود. ههه مواصلة عل  ليختنشتاين وشجعت واملرأة.
 ابريوس، ملبوادئاا وفقو اإلنسوان حلقوو  يةوطن مؤسسة ليختنشتاين إبنشا  ماليزاي ورحبت -8٧
 علووو  التمييوووز يغطوووي العنصوووري للتمييوووزاا موسوووعاا تعريفووو يتضووومن حبيووو  اجلنوووائي القوووانون هاعوووديلبتو 

 املنواه  يف املتبوادل التفاهم مبدأ ليختنشتاين إدماج عل  وأثنت اجلنسية.و  الدين،و  العر ، أساس
 املناه . تل، طريق عن األجان  كره  مسألة ومعاجلتها الدراسية

 وسووون اإلنسوووان، حلقوووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة ليختنشوووتاين إبنشوووا  ملووودي  ورحبوووت -88
 محايوة جموال يف تقودم مون هحققتو موا عل  وأثنت اإلنسان. حلقو  ليختنشتاين مجعية بشأن قانون

 اإلعاقوووة ذوي األشوووخا  بتمتوووع املتعلوووق قوووانونال ذلووو، يف مبوووا اإلعاقوووة، ذوي األشوووخا  حقوووو 
 وهووووي االجتمووواعي، التواصوووول دعوووم أجوووول مووون الصوووولة ذات" Sichtwechsel" وجمموعوووة ،ابملسووواواة
 الوعي. لشحه جهداا  وبهلت أنشطة نظمت اليت اجملموعة

 اإلنسووووان، حقووووو  صووووكوك موووون العديوووود علوووو  ليختنشووووتاين بتوقيووووع املكسووووي، ورحبووووت -8٩
 مسوووتقلة وطنيوووة ؤسسوووةم وإنشوووائها اإلنسوووان، حقوووو  جمللوووس اخلاصوووة اإلجووورا ات علووو  وانفتاحهوووا

 معاقبوة أجول مون اجلنوائي القوانون مون 28٣ املوادة وتعوديلها ابريوس، ملبوادئاا وفق اإلنسان حلقو 
 أساس. أي عل  التمييز أو الكراهية عل  التحري 

 وإنشا  اإلنسان، حلقو  ليختنشتاين مجعية قانون ليختنشتاين ابعتماد منغوليا وأشادت -٩0
 ااختوه  الويت ابلتودابري منغوليا ورحبت ابريس. ملبادئاا وفق اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة

 جهودهوووا مواصووولة علووو  وشوووجعتها العمووول، سوووو  يف اجلنسووون بووون املسووواواة لضووومان ليختنشوووتاين
  ابلكامل. الصلة ذات تشريعا ا تنفيه إىل الرامية
 وفقواا  اإلنسوان حلقوو  مسوتقلة وطنيوة مؤسسوة ليختنشوتاين إبنشوا  األسوود اجلبول ورح  -٩1

 أن غووري والرجوول. املوورأة بوون املسوواواة كفالووة  إىل الراميووة اجلهووود تقووديره عوون وأعوورب ابريووس. ملبووادئ
 ليختنشوتاين وشوجع املعاهودات، هيةوات بعو  عنهوا أعورب اليت شواغلال إىل أشار األسود اجلبل
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 وزايدة اجملتمووع، ويف األسوورة يف النمطيووة القوالوو  علوو  القضووا  إىل الراميووة جهودهووا تكثيوو  علوو 
 علوو  ليختنشووتاين األسووود اجلبوولُ  وحوو  القوورار. صوونع ومناصوو  السياسووية ناصوو امل يف املوورأة متثيوول
 محايوووة ضووومان أجووول مووون ابملسووواواة اإلعاقوووة ذوي األشوووخا  بتمتوووع املتعلوووق قوووانونال تنفيوووه تعزيوووز

 للمفوضوووية ليختنشوووتاين تتيحوووه الوووهي املتواصووول ابلووودعم األسوووود اجلبووول وأشووواد ابلكامووول. حقوووقهم
  اإلنسان. حلقو  السامية

 عون املنبثقوة التوصويات تنفيوه يف تقودم مون ليختنشوتاين حققوت ما عل  موزامبيق وأثنت -٩2
 ابريوس، ملبوادئاا وفقو اإلنسوان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة إنشا  سيما ال السابق، االستعراض

 الربوتوكوولن مثول واألوروبيوة، الدوليوة اإلنسوان حقوو  صكوك من العديد عل  والتصديق والتوقيع
 يف املووورأة متثيووول حتسووون إىل التقووودير موووع وأشوووارت الطفووول. حقوووو  ابتفاقيوووة امللحقووون االختيوووارين
  .قرارها" "القرار مشرو  وإطل  احلكومة،

 اإلنسوان حقوو  معاهودات هيةوات موع لليختنشوتاين اإلجيابيوة ابملشاركة ميامنار وأشادت -٩٣
 لكون فيهوا.اا طرفو أصوبحت الويت االتفاقيوات تنفيوه مواصولة علو  وشوجعتها ،املتحودة لألمم التابعة
 االرتقووا  فوور  يف التكووافؤ حتقيووق عوودم عوون تتحوود  الوويت التقووارير إزا  قلقهووا عوون أعربووت ميامنووار
  املرأة. ضد العائلي والعن  السياسية، احلياة يف هامتثيل مستو  واخنفاض للمرأة، ابلنسبة الوظيفي

 منوه طلقوتأُ  اليت اإلنسان حبقو  املتعلقة التشريعية ليختنشتاين مببادرات انميبيا ونوهت -٩4
 ليختنشووتاين وشووجعت اإلنسووان. حلقووو  وطنيووة مؤسسووة إنشووا  ذلوو، يف مبووا السووابق، االسووتعراض

 محايووة وضوومان اجلنسوون، بوون املسوواواة وعوودم ،والتمييووز العنصوورية، ملكافحووة جهودهووا زايدة علوو 
 وملتمسوي واللجةون، واملهواجرين، اإلعاقوة، ذوي األشخا  يشمل مبا الضعيفة، الفةات حقو 
 .اجلنسية عدميي واألشخا  اللجو ،

 الدوليوة اآلليوة إنشا  يف القيادي ودورها النشطة ليختنشتاين مشاركة عل  هولندا وأثنت -٩5
 وطنيوووة مؤسسوووة إبنشوووائها كوووهل،  ورحبوووت السوووورية. العربيوووة اجلمهوريوووة بشوووأن املسوووتقلةو  احملايووودة
  ابريس. ملبادئ وفقاا  اإلنسان حلقو  مستقلة

 وفقواا  اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسةاا مؤخر  ليختنشتاين إبنشا  نيوزيلندا ونوهت -٩6
 ابريس. ملبادئ
 وقوانون اإلنسوان، حلقو  ليختنشتاين مجعية قانون ليختنشتاين ابعتماد الفلبن وأشادت -٩٧

 اسوو اتيجية وضووع أجوول موون اجلهووود موون املزيوود بووهل علوو  ليختنشووتاين وحثووت الضووحااي. مسوواعدة
 املورأة شواركةمل املونخف  سوتو امل قبيول مون لقضوااي التصودي بغورض اجلنسون بون للمسواواة وطنية

 منووووع إىل الراميووووة ليختنشووووتاين هووووودجل أتييوووودها عوووون وأعربووووت السياسووووية. واحليوووواة العامووووة احليوووواة يف
  اجملتمع. يف األجان  الرعااي إدماج ومواصلة املتبادل، والتفاهم التسام  وتعزيز العنصرية،

 الشوووووامل الووووووطين تقريوووووره تقووووودم علووووو  هتوشوووووكر  ،ليختنشوووووتاين بوفووووود الربتغوووووال تورحبووووو -٩8
 التوصيات. مناا عدد توقدم الشامل، الدوري للستعراض

 ملبوادئاا وفق اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة ليختنشتاين إنشا  عل  قطر وأثنت -٩٩
 بيووووع بشووووأن الطفوووول حقووووو  التفاقيووووة االختيوووواري الربوتوكووووول علوووو  بتصووووديقها وأشووووادت ابريووووس،
 األطفال. محاية أجل من هودهاجبو  اإلابحية، املواد ويف البغا  يف األطفال واستغلل األطفال
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 منوه اجملواالت مون العديود يف كبورياا   تقودماا  أحورزت ليختنشوتاين أن كوراي  مجهورية وذكرت -100
 ملبوووادئاا وفقووو اإلنسوووان حلقوووو  مسوووتقلة وطنيوووة مؤسسوووة إبنشوووائها سووويما ال السوووابق، االسوووتعراض

 األطفووووال بيووووع بشووووأن الطفوووول حقووووو  التفاقيووووة االختيوووواري الربوتوكووووول علوووو  وتصووووديقها ابريووووس،
 اإلابحية. املواد ويف البغا  يف األطفال واستغلل

 يف مبوووا اجلنسووون، بووون املسووواواة جموووال يف ليختنشوووتاين جهوووود تقوووديره عووون املغووورب وأعوورب -101
 لوالووديناب املتعلووق قوانونال بتنقووي  ورحو  القياديووة. املناصوو  يف املورأة متثيوول زايدة خولل موون ذلو،

 قوانون تنقوي بو  ومتكيونهم، السون كبار  لرعاية املبهولة جلهودابو  املش كة، احلضانة لتنظيم واألطفال
 .احلياة قيد عل  والباقن السن كبار  أتمن
 الووودوري االسوووتعراض يف شووواركت الووويت الوفوووود مجيوووع ليختنشوووتاين وفووود رئيسوووة وشوووكرت -102
 القيمة. وتوصيا ا تعليقا ا عل  الشامل
 يف املسولمن ضود متييوز أو لإلسولم كراهيوة  أي وجوود عودم مون الورغم علو  أنوه أضافتو  -10٣

 الصدد. هها يف احلالة رصد احلكومة ستواصل ليختنشتاين،
 السياسوووية، األنشووطة متويووول تشووريع علووو  تعووديلت إدخوووال مشوورو  احلكوموووة واعتموودت -104
اا حاليووو وجتوووري ،للفسووواد املناهضوووة أورواب جملوووس دول جمموعوووة عووون الصوووادرة التوصووويات موووعاا متشوووي

 الصدد. هها يف عامة مشاورات
 السوووورية، العربيوووة اجلمهوريووة بشوووأن املسووتقلةو  احملايووودة الدوليوووة ابآلليووة ليختنشوووتاين وتلتووزم -105

 اجلنائيوة للمحكموة األساسي روما نظام عل  أُدخلت اليت لتعديلتابو  الدولية اجلنائية حملكمةابو 
 .2012 عام يف اعليه يصد  بلد أول ليختنشتاين كانت  اليت العدوان، جرمية بشأن الدولية
 الوودوري االسووتعراض توصووياتاا جوود القريوو  املسووتقبل يف املختصووة السوولطات سووتدرسو  -106

 ملمووس. بشوكل العمليوة متابعوة كيفيوة  عون احلكوموة إىل مق حوات تقودم بغيوة ابلتفصويل الشوامل
 التوصويات أظهورت وقود اإلنسوان. حقو  معايري أعل  عل  لحفاظل قصو  أمهية احلكومة وتوي
 اجلهد. من مبزيد العمل لليختنشتاين ينبغي يزال ال أنه التحاور جلسة أثنا  يف صيغت اليت

 وأن التوصويات، ملتابعوة طموحوة عمليوة بضوماناا شخصوي تلتوزم أهنوا الوفود رئيسوة وذكرت -10٧
  فيها. املدين اجملتمع إشراك تعتزم ليختنشتاين

  التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 الوقتت  يف عليهتتا ردوداا  وستتتقد  أدانه، التتواردة التوصتتيات يف ليختنشتتتاين ستتتن ر -108

 اإلنسان: حقوق جمللس والثالثني الثامنة الدورة انعقاد اتريخ أقصاه موعد يف أو املطلوب،
 االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضما  108-1

 األشتتتخاص مجيتتتع حلمايتتتة الدوليتتتة االتفاقيتتتة علتتت  والتصتتتديق )ستتتياليون   القستتتري
 علتت  والتصتتديق )أوكرانيتتا   )هنتتدورا   )العتتراق  )إستتنانيا  القستتري االختفتتاء متتن

 يف املوقعتتتتة القستتتتري، االختفتتتتاء متتتتن األشتتتتخاص مجيتتتتع حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة
 )أملانيا   2007 عا 
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 األشتتخاص مجيتتع حلمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة علتت  التصتتديق يف الن تتر 108-2
 )السنغال   القسري االختفاء من

 العمتتتتال مجيتتتتع حقتتتتوق حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتديق ٣-108
 )هندورا    )السنغال  أسرهم وأفراد املهاجرين

 العمتال مجيتع حقتوق حلمايتة الدولية االتفاقية عل  التصديق يف الن ر 108-4
 )الفلنني   النوليفارية  فنزويال )مجهورية )أفغانستان  أسرهم وأفراد املهاجرين

 اخلتاص التدوي ابلعهتد امللحتق االختيتاري الربوتوكول عل  التصديق 108-5
 األسود   )اجلنل )إسنانيا  والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 ابلعهتتتتد امللحتتتتق االختيتتتتاري الربوتوكتتتتول علتتتت  التصتتتتديق يف الن تتتتر 108-6
 )انمينيا   والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدوي
 اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخاص حقتتتوق اتفاقيتتتة علتتت  والتصتتتديق التوقيتتتع ٧-108

 حبلتتول اإلعاقتتة ذوي األشتتخاص حقتتوق اتفاقيتتة علتت  والتصتتديق التوقيتتع )إيطاليتتا  
 لربيطانيتا املتحتدة )اململكتة لليختنشتتاين املقنتل الشتامل التدوري االستتعراض موعد

 الشمالية   وآيرلندا الع م 
 اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخاص حقتتتوق اتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق يف الن تتتر 108-8

 مولدوفا   )مجهورية )قطر  )انمينيا  )الفلنني 
 اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخاص حقتتتوق اتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق يف الن تتتر ٩-108

  )ألنانيا  
 )كنتتتتدا   اإلعاقتتتتة ذوي األشتتتتخاص حقتتتتوق اتفاقيتتتتة إىل االنضتتتتما  108-10

 األستتود  )اجلنتل )هولنتدا  اإلعاقتتة ذوي األشتخاص حقتوق اتفاقيتتة علت  والتصتديق
 )هندورا    )سياليون  )إسنانيا  ديفوار  )كوت )شيلي  )فرنسا  )آيسلندا 

 وإنفتتتتاذ اإلعاقتتتتة ذوي األشتتتتخاص حقتتتتوق اتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتديق 108-11
 )نيوزيلندا   ابلكامل فيها الواردة االلتزامات

 اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخاص حقتتتوق اتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق يف الن تتتر 108-12
 )غاان   االختياري وبروتوكوهلا

 األشتتخاص حقتتوق اتفاقيتتة علتت  التصتتديق أجتتل متتن اجلهتتود تكثيتف 108-1٣
 )الربازيل   االختياري وبروتوكوهلا اإلعاقة ذوي
 اإلعاقتتتتة ذوي األشتتتتخاص حقتتتتوق اتفاقيتتتتة علتتتت  التوقيتتتتع يف الن تتتتر 108-14

 )أندورا   االختياري وبروتوكوهلا
 وبروتوكوهلتتا اإلعاقتتة ذوي األشتتخاص حقتتوق اتفاقيتتة علتت  التصتتديق 108-15

  )أوكرانيا   )منغوليا  )إستونيا  االختياري
 الدوليتة، الصتكو  علت  التصتديق جمتال يف املنذولتة اجلهتود مواصلة 108-16
 )املغرب   اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية عل  التصديق مثل



A/HRC/38/16 

GE.18-05611 18 

 متتتن للوقايتتتة أورواب جملتتتس اتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق بعمليتتتة التعجيتتتل 108-1٧
 )جورجيا   اسطننول  )اتفاقية ومكافحتهما املنزي والعنف النساء ضد العنف
 النستاء ضتد العنتف متن للوقايتة أورواب جملتس اتفاقيتة عل  التصديق 108-18

 واهلرستتتت   )النوستتتتنة )أنتتتتدورا  ستتتتطننول ا )اتفاقيتتتتة ومكافحتهمتتتتا املنتتتتزي والعنتتتتف
 )إستونيا   )سلوفينيا 

 اجلنائيتتتة للمحكمتتتة األساستتتي رومتتتا ن تتتا  تعتتتديالت علتتت  التصتتتديق 108-1٩
 النوليفارية   فنزويال )مجهورية العدوان جرمية بشأن الدولية
 املرتكنتتة واجلتترائم احلتترب جتترائم تقتتاد  عتتد  اتفاقيتتة علتت  التصتتديق 108-20
 )أرمينيا   اإلنسانية ضد
 ن تم مكافحتة بغترض األختر  التدول تنتذهلا اليت اجلهود يف اإلسها  108-21

 حقتتتتوق علتتتت  ذلتتتت  أتثتتتتي مراعتتتتاة متتتتع الضتتتترينية، والتجتتتتاوزات الضتتتتريي التهتتتترب
 هبتتتذه ملزمتتتة اخلاصتتتة املؤسستتتات أن متتتن اخلصتتتوص وجتتت  علتتت  والتأكتتتد اإلنستتتان،
 )إكوادور   التدابي
 اختيتتتتار عنتتتتد اجلتتتتدارة أستتتتا  علتتتت  تقتتتتو  مفتوحتتتتة عمليتتتتة اعتمتتتتاد 108-22

 املتحتتتتدة األمتتتتم معاهتتتتدات هيئتتتتات النتختتتتاابت التتتتو ين الصتتتتعيد علتتتت  املرشتتتتحني
 الشمالية   وآيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة

 التصديق يفو  الدولية، العمل من مة إىل االنضما  إمكانية يف الن ر 108-2٣
 )أوروغواي  اا سابق ب  املوص  النحو عل  األساسية، اتفاقياهتا عل 
 حلقتتوق املتحتتدة األمتتم آليتتات متتعاا حاليتت القتتائم الننّتتاء التعتتاون تعزيتتز 108-24

 )ميامنار   املعاهدات هيئات فيها مبا اإلنسان،
 حلقتتوق الو نيتتة تهاملؤسستت اعتمتتاد علتت  احلصتتول أجتتل متتن الستتعي 108-25

 للمؤسستات العتاملي للتحتالف التابعتة ابالعتمتاد املعنيتة الفرعيتة اللجنة من اإلنسان
 )قطر   اإلنسان حلقوق الو نية
 الو نيتة ملؤسستتها ومستقلة كافية  موارد توفي تضمن سياسات سن 108-26
 )أسرتاليا   ابريس منادئ مبوجب اللتزاماهتااا وفق اإلنسان، حلقوق
 التتتتذي للعمتتتتل الكافيتتتتة املتتتتوارد تتتتتوفي إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود مواصتتتتلة 108-2٧

 )قطر   ليختنشتاين يف اإلنسان حلقوق الو نية املؤسسة ب  ضطلعت
 علتتتت  ليختنشتتتتاين يف اإلنستتتان حلقتتتتوق الو نيتتتة املؤسستتتة تشتتتجيع 108-28
 )إندونيسيا   أخر  منا ق من ماثلةامل لياتاآل مع فعاالا  تعاوانا  التعاون
 أو واملتابعتة، واإلبتال  والتنفيتذ للتنستيق و نية آلية إنشاء يف الن ر 108-2٩
 يف التتواردة اجليتتدة املمارستتات عتتن الناشتتئة العناصتتر متتع متشتتياا  القائمتتة، اآلليتتة تعزيتتز
 لإلبتتتتال  الو نيتتتتة اآلليتتتتات بشتتتتأن 2016 عتتتتا ل اإلنستتتتان حقتتتتوق مفوضتتتتية دليتتتتل

 )الربتغال   واملتابعة
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 إ تار يف املترأة ضتد العنتف بشتأن جديتدة و نيتة عمتل خطتة اعتماد ٣0-108
 )قيغيزستان   2006 عا  يف مدتاعت   اليت اخلطة متابعة
 التمييتز ملكافحتة شتامل تشتريع وضتع أجتل من تدابي اختاذ مواصلة ٣1-108
 )أوكرانيا   احمل ورة التمييز أسناب مجيع يتضمن
 جوانتب مجيتع يشتمل التمييتز ملكافحة شامل تشريع وضع يف الن ر ٣2-108
 )السنغال   التمييز
 املتصتتتلة لألحكتتتا  الفعلتتتي التنفيتتتذ لتمكتتتني الالزمتتتة الوستتتائل وضتتتع ٣٣-108

 أو التتدين، أو اجلنستتية، أو اإلثتتين، األصتتل أو اللتتون، أستتا  علتت  التمييتتز مبكافحتتة
 )اجلزائر   اللغة
 العمتتتل خلطتتتة الكامتتتل التنفيتتتذ أجتتتل متتتن املناستتتنة اخلطتتتوات اختتتتاذ ٣4-108
 )انمينيا   العنصرية ملكافحة الو نية
 حقتتتتوق بشتتتتأن واإلبتتتتال  للرصتتتتد إضتتتتافية تتتتتدابي اختتتتتاذ يف الن تتتتر ٣5-108

 )أسرتاليا   السن كنارل اإلنسان
 املتوارد من يكفي ما الفرص تكافؤب املعين لمكتبل يكون أن كفالة ٣6-108
 )سياليون   العنصرية ملكافحة الو نية العمل خطة لتنفيذ
 القتانون متن اجلديتدة األحكتا  بشتأن العامتة املعلومتات نشتر ضمان ٣٧-108
 اجلهتود ومواصتلة تنفيتذها، علت  احملتامني وتتدريب التمييتز، مبكافحة املتعلقة اجلنائي
 )فرنسا   التمييز مكافحة إىل الرامية
 قتتتتانوي إ تتتتار وضتتتتع أجتتتتل متتتتن وسياستتتتية تشتتتتريعية تتتتتدابي اعتمتتتتاد ٣8-108

 )هندورا    التمييز أشكال مجيع ملكافحة ومؤسسي
 سيما ال األجانب، وكره العنصري التمييز ملشاكل التصدي مواصلة ٣٩-108
 )ماليزاي   املسلمني ضد موجهة تكون عندما

 )موزامنيق   العنصري التمييز ومكافحة ملنع اجلهود من املزيد بذل 108-40
 التربام  وتنفيتذ التمييتز، وعتد  املستاواة لتعزيتز تربويتة تدابي اعتماد 108-41
 )الربتغال   والديين اإلثين والتسامح التنوع عل  تشجع اليت

 التمييتتتز أشتتتكال جلميتتتع شتتتامالا اا ح تتتر  الداخليتتتة تشتتتريعاهتا تضتتتمني 108-42
 )إسنانيا   احل ر هلذا انتها  أي عل  للمعاقنة الفعالة واآلليات

 ستتتيما ال التمييتتتز، حلتتتاالت التصتتتدي إىل الراميتتتة جهودهتتتا مواصتتتلة 108-4٣
 اجلنستتانية اهلويتتة ومغتتايري اجلنستتي امليتتل ومزدوجتتي واملثليتتني املثليتتات ضتتد التمييتتز
   أسرتاليا) االجتماعي اإلدماج وحتسني اجلنسني، صفات وحاملي
 اإل تتتتتار وتعتتتتتديل ،٤٩ املتتتتتادة ستتتتتيما ال األجانتتتتتب، قتتتتتانون إلغتتتتتاء 108-44

 أستتتا  علتتت  والكراهيتتتة التمييتتتز أشتتتكال مجيتتتع متتتن شتتتاملة محايتتتة لتتتتوفي التشتتتريعي
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 التعلتتتتيم جمتتتتال يف ستتتتيما ال واللغتتتتة، والتتتتدين، واجلنستتتتية، اإلثتتتتين، واألصتتتتل اللتتتتون،
 السورية   العربية )اجلمهورية

 يف الضتتتالعة التجاريتتة الكيتتاانت تستتجيل قنتتل الواجنتتة العنايتتة بتتذل 108-45
 ختتارج األقتتاليم يف اإلنستتان حقتتوق وانتهاكتتات القانونيتتة غتتي االقتصتتادية األنشتتطة
 )أذربيجان   ابلنزاعات املتأثرة السيطرة، نطاق
 احملتدد التدوي اباللتتزا  الوفاء هبدف الرمسية اإلمنائية املساعدة زايدة 108-46
 )سياليون   اإلمجاي القومي الدخل من املائة يف 0,7 مبقدار
 الشتتركات تلتز  التيت العامتتة للسياستات إ تار إنشتتاء يفاا قتدم املضتي 108-4٧

 التتدوي الصتتعيد علتت  النيئيتتة واألن متتة اإلنستتان حلقتتوق الدوليتتة للمعتتايي ابالمتثتتال
 )املكسي   

 يف مقرهتتتتتتتا يوجتتتتتتتد التتتتتتتيت اخلاصتتتتتتتة املؤسستتتتتتتات ختضتتتتتتتع أن كفالتتتتتتتة 108-48
 اجلهتتتود يف اإلستتتها  أجتتتل متتتن وذلتتت  الضتتترورية، التن يميتتتة للقواعتتتد ليختنشتتتتاين

 الضتتتتتترينية والتجتتتتتتاوزات الضتتتتتتريي التهتتتتتترب ون تتتتتتم دالفستتتتتتا مكافحتتتتتتة إىل الراميتتتتتتة
 )الربتغال  

 ولوائحهتتا، وتشتتريعاهتا، ليختنشتتتاين، سياستتات ت ستتتخد  أن كفالتتة 108-4٩
 املؤسستتات ضتتلوع خطتر تزايتتد ومواجهتتة منتع يف فعتتال بشتتكل فيهتا اإلنفتتاذ وتتدابي
 األجنتتي االحتتتالل حتتاالت ذلتت  يف مبتتا النتتزاع، حتتاالت يف االنتهاكتتات يف التجاريتتة
  فلسطني  )دولة
 يتعلتتتتق فيمتتتتا االنفراديتتتتة القستتتترية التتتتتدابي توظيتتتتف سياستتتتة وقتتتتف 108-50

 عقابيتتة تتتدابي أهنتتا إىل ابلن تتر وذلتت  ،فتتوراا  التتتدابي هتتذه ورفتتع األختتر ، ابلنلتتدان
 حقتتتتوق وتنتهتتتت  ليختنشتتتتتاين، حتتتتدود وتتجتتتتاوز ،داخلتتتتي حكتتتتومي بقتتتترار متختتتتذة
 العهتتتد متتتن  2)1 املتتتادة ألحكتتتا  ةصتتتارخ خمالفتتتة يف املعنيتتتة، النلتتتدان يف الستتتكان
 اخلتاص التدوي العهتد متن  2)1 واملتادة والسياستية، املدنية ابحلقوق اخلاص الدوي
 السورية   العربية )اجلمهورية والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 اتفاقيتتتة متتتع الو نيتتتة التشتتتريعات مواءمتتتة أجتتتل متتتن العمتتتل مواصتتتلة 108-51

 أو الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو املعاملتتة ضتتروب متتن وغتتيه التعتتذيب مناهضتتة
  )شيلي   املهينة
 )الصني   السجون يف األوضاع لتحسني فعالة تدابي اختاذ 108-52
 التتتداخلي، اجلنتتتائي القتتتانون يف ذاهتتتتا حتتتد يف التعتتتذيب جرميتتتة إدراج 108-5٣
 أو املعاملتتة ضتتروب متتن وغتتيه التعتتذيب مناهضتتة اتفاقيتتة متتن 1 املتتادة متتعاا متاشتتي
 )غاان   املهينتتة أو الالإنسانيتة أو القاسية العقوبة
 متن 7 للمتادةاا وفقت اجلنتائي القتانون ضتمن يف التعتذيب ح ر إدراج 108-54
 )إسنانيا   والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدوي العهد
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 احتجاز عل  تنص اليت األحكا  تنفيذ قانون يف الواردة املواد إلغاء 108-55
 السورية   العربية )اجلمهورية االنفرادي احلنس يف األ فال
 متتوظفي لتتد  الصتتمود علتت  القتتدرة وتنميتتة قتتدراتال بنتتاء مواصتتلة 108-56
 متتن 8 اهلتدف متن 7 للغايتةاا دعمت اجلنائيتة العدالتتة ن تا  نطتاق علت و  القتانون إنفتاذ

 الشمالية   وآيرلندا الع م  لربيطانيا املتحدة )اململكة املستدامة التنمية أهداف
اا فتتور  احملتجتتزين األحتتدا  حصتتول لضتتمان التحتتري إجتتراءات تغيتتي 108-5٧
 الستتجواهبم منعتاا  ،املالئمتة املستاعدة أشتكال متن غيهتا أو ةقانونيال املساعدة عل 
 األمريكية   املتحدة )الوالايت ب  موثوق شخص أو حما  حضور دون
 قتتترار عو موضتتت األشتتتخاص جلميتتتع القانونيتتتة احلمايتتتة تتتتدابي ضتتتمان 108-58
 )اجلزائر   القضائي اإليداع
 تقتتدم بغيتتة تكنولوجيتتة وابتكتتارات ابتكاريتتة  هن  تت تطنيتتق يف الشتتروع 108-5٩

 )أذربيجان   للمساءلة وختضع والشفافية ابلكفاءة تتسم عامة خدمات
 وذلتتتت  املتهمتتتني، حقتتتوق احتتترتا  حتستتتتني بغيتتتة التشتتتريعات تعتتتديل 108-60
 علت  منهجيتة بصتورة حصتوهلم وكفالتة فتادوز، شر ة مركز يف احتجاز سجل إبنشاء
 )فرنسا   االحتجاز رهن وموكليهم احملامني بني املناقشات سرية وضمان حما ،
 املعتتايي متتع االتصتتاالت مبراقنتتة املتعلقتتة احملليتتة التشتتريعات مواءمتتة 108-61
 اتصتال كتل  مراقنتة تكتون أن كفالتة  اخلصتوص، وجت  وعلت  اإلنسان، حلقوق الدولية
 النوليفارية   فنزويال )مجهورية ومتناسنة وضرورية، مربرة،
 االستتتتخنارات هيئتتتات عمليتتتات أن لضتتتمان الالزمتتتة التتتتدابي اختتتتاذ 108-62
 النوليفارية   فنزويال )مجهورية مستقلة رصد آلية لتدقيق ختضع
 للمعتايي  نقتاا  املتدي القتانون ضتمن يف وإدراجت  التشتهي جترم إهناء 108-6٣
 )إستونيا   الدولية
 متويتل علت  تنطنتق التيت املناسنة احملاسنية واألشكال القواعد اعتماد 108-64
 )أملانيا   االنتخابية واحلمالت السياسية األحزاب مجيع
 إلجتتتراء اجلنستتتني، تكتتتافؤ ن تتتا  قنيتتتل متتتن خاصتتتة، تتتتدابي اعتمتتتاد 108-65

 صتتنع مناصتتب يف املتترأة متثيتتل زايدة هبتتدف وذلتت  احلكوميتتة، اهليئتتات يف التعيينتتات
 )الربتغال   نةواملنتخ   املعيَّنة السياسية اهليئات يف القرار
 عنتد مؤقتتة خاصتة تدابي ابعتماد للمرأة السياسية املشاركة تشجيع 108-66

 صتتنع مناصتتب يف املتترأة مشتتاركة زايدة أجتتل متتن صتتص،احل وضتتع مثتتل االقتضتتاء،
 )شيلي   السياسية القرارات

 )أوكرانيا   السياسية اهليئات يف اجلنسني لكال متوازن متثيل ضمان 108-6٧
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 يف اجلنستتتني بتتتني تتتتوازنم متثيتتتل حتقيتتتق إىل الراميتتتة اجلهتتتود اصتتتلةمو  108-68
 نتتتةواملنتخ   املعيَّنتتتة السياستتتية اهليئتتتات يف القتتترار صتتتنع ومناصتتتب القياديتتتة املناصتتتب
 كوراي    )مجهورية

 اعتمتتتاد ختتتالل متتتن ابلنشتتتر االجتتتتار ملكافحتتتة تتتتدابي اختتتتاذ مواصتتتلة 108-6٩
 بعينهتتا احتياجتتات وتلتتي اجلنستتانية، االعتنتتارات تراعتتي التتيت اللجتتوء متتنح إجتتراءات
 )ملديف   االجتار ضحااي والفتيات للنساء
 الفجتوة ملعاجلتة وشتاملة فعالة سياسة وضع إىل الرامية التدابي تعزيز ٧0-108
 العمتتل جمتتال يف والرجتتال ابلنستتاء املنو تتة واملستتؤوليات ابملهتتا  يتعلتتق فيمتتا القائمتتة

 )األرجنتني  
 عتن اجلنستني بتني املستاواة حتقيتق إىل الرامية اجلهود تكثيف مواصلة ٧1-108
 بتتتني األجتتتور فجتتتوة لتضتتتييق إجيابيتتتة تتتتدابي اختتتتاذ علتتت  الشتتتركات تشتتتجيع  ريتتتق

 )آيرلندا   اإلدارية املناصب إىل املرأة بوصول يتعلق ما ذل  يف مبا اجلنسني،
 اجلنستتني بتتني األجتتور يف الفجتتوة معاجلتتة إىل الراميتتة اجلهتتود مواصتتلة ٧2-108
 وتتتوفي األ فتال، رعايتة ختدمات تتوافر تعزيتز ختالل متن ذلت  يف مبتا ،فعالتة بطريقتة
 )سلوفينيا   األجر املدفوعة والديةال جازةاإلو  األبوة، إجازة
 احليتاةو  األسرية احلياة بني التوفيق حتسني إىل الرامية اجلهود مواصلة ٧٣-108
 احلصتتول وإمكانيتتة األ فتتال، رعايتتة مثتتل ختتدمات تتتوافر زايدة علتت  ابلعمتتل املهنيتتة
 )كندا   األجر مدفوعة والدية إجازة إقرار يف والن ر عليها،
 واحليتتتتاة املهنيتتتتة احليتتتتاة بتتتتني التوفيتتتتق تعزيتتتتز واصتتتتلةمل تتتتتدابي اختتتتتاذ ٧4-108

 استتتتحدا و  لأل فتتتال، النهاريتتتة الرعايتتتة مرافتتتق عتتتدد زايدة منهتتتا بوستتتائل األستتترية،
 )أملانيا   األجر مدفوعة والدية إجازة
 بغيتة وذلت  ،النهاريتة الرعايتة ختدمات ونوعيتة توافر حتسني مواصلة ٧5-108
 يف مشتتاركتها زايدة علتت  والتشتتجيع ،أفضتتل حنتتو علتت  العمتتل ستتوق يف املتترأة دعتتم
 )سنغافورة   العاملة القو 
 التتيت اجملتتاالت ويف التقليديتتة، غتتي اجملتتاالت يف النستتاء تتتدريب تعزيتتز ٧6-108
 )قيغيزستان   املهنية املسية يف الفرص تكافؤ هلن تتيح
 ابخلتدمات علتم علت  الستن كنتار  يكتون أن تكفتل فعالة تدابي اختاذ ٧٧-108

 املتعلقتة للسياستات اجلتاري لإلصتال  نتيجتةا  هلتم حتتق التيت اجلديتدة واالستحقاقات
 )سنغافورة   ابملسنني
 إلجهتتاضاب املتعلقتتة تشتتريعاتللاا جتتد الصتتار  الطتتابع متتن تخفيتتفال ٧8-108

 )فرنسا  
 بتتتتني الدراستتتتة علتتتت  املواظنتتتتة زايدة لتشتتتتجيع استتتترتاتيجيات وضتتتتع ٧٩-108

 )سياليون   للتعلم العالية املستوايت يف املهاجرين األ فال
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 وعتد  والتنتوع، اجلنسني، بني املساواة تعزيز إىل ترمي تدابي اعتماد 108-80
 )مدغشقر   التعليم جمال يف التمييز
 الدستتور يف أي التو ين، القتانوي اإل ار يف التعليم يف احلق تكريس 108-81
 كوراي    )مجهورية املدار  وقانون
 ويف ،هادستور  ويف الو ين، القانوي إ ارها يف التعليم يف احلق إدراج 108-82
 )قيغيزستان   املدار  قانون
 علتت  العمليتتة املمارستتة يف املستتاواة حتقيتتق إىل الراميتتة التتتدابي تنفيتتذ 108-8٣
 )أوروغواي   النلد تشريعات يف احملدد النحو
 جماالت مجيع يف املرأة ضد التمييز مكافحة إىل الرامية اجلهود زايدة 108-84
 النوليفارية   فنزويال )مجهورية الو ين الصعيد عل  احلياة
 ضتتتد التمييتتتز علتتت  القضتتتاء إىل الراميتتتة السياستتتات تنفيتتتذ مواصتتتلة 108-85
 واالقتصتادية، السياستية احليتاة يف ذلت  يف مبتا اجلنستني، بتني املستاواة وتعزيتز املرأة،
 )انمينيا   واملرأة الرجل بني األجور يف الفجوة ومعاجلة
 يف واملتترأة الرجتتل بتتني املستتاواة لضتتمان فعالتتة تتتدابي اختتتاذ مواصتتلة 108-86
 )إندونيسيا   العمل مكان ويف السياسي التمثيل
 الرجتتل بتتني املستتاواة كفالتتة  أجتتل متتن متضتتافرة جهتتود بتتذل مواصتتلة 108-8٧
 )لينيا   واملرأة
 متتتتع اجلنستتتتني، بتتتتني ملستتتتاواةاب املرتنطتتتتة السياستتتتات تنفيتتتتذ مواصتتتتلة 108-88
 )مجهوريتتتتة السياستتتتية واحليتتتتاة العامتتتتة احليتتتتاة يف املتتتترأة مشتتتتاركة زايدة علتتتت  الرتكيتتتتز

 مولدوفا  
 منتتع علتت  العاملتتة اهلامتتة للمؤسستتات الكتتايف التمويتتل تتتوفي ضتتمان 108-8٩
 يف "املتترأة دار" قنيتتل متتن العنتتف، ضتتحااي إىل اخلتتدمات وتقتتدم املتترأة، ضتتد العنتتف

 )كندا   ليختنشتاين
 احلمايتتتة وضتتتمان املتتترأة، ضتتتد العنتتتف ملنتتتع الالزمتتتة التتتتدابي اختتتتاذ ٩0-108
 النوليفارية   فنزويال )مجهورية العائلي العنف لضحااي الفعلية
 القيتادة مناصتب يف املترأة متثيتل تعزيتز أجتل متن إضتافية تدابي اختاذ ٩1-108

   يسلنداآ) القرار صنعو 
 العتتتا  القطتتاعني يف املتترأة مشتتتاركة زايدة إىل الراميتتة اجلهتتود تكثيتتف ٩2-108

 )أوروغواي   القرار صنع مناصب يف سيما ال واخلاص،
 اجلنستتتني، بتتتني املستتتاواة تعزيتتتز أجتتتل متتتن اخلطتتتوات متتتن مزيتتتد اختتتاذ ٩٣-108
 )الصني   العامة واحلياة السياسية احلياة يف املرأة متثيل وزايدة
 القياديتتة املناصتب يف املترأة متثيتل زايدة إىل الراميتة جهودهتا مواصتلة ٩4-108

 )إكوادور   السياسية مشاركتها تعزيزو  القرار، صنع مناصبو 



A/HRC/38/16 

GE.18-05611 24 

 السياستية، احليتاة يف املترأة متثيتل حتسني إىل الرامية جهودها مواصلة ٩5-108
 )ملديف   العمل سوق يف املساواة وضمان
 القطتتتتتاعني يف القياديتتتتتة املناصتتتتتب يف املتتتتترأة متثيتتتتتل علتتتتت  التشتتتتتجيع ٩6-108

 )املكسي    والعا  االقتصادي
 بتتتتني واملستتتتاواة املتتتترأة حقتتتتوق تعزيتتتتز إىل الراميتتتتة جهودهتتتتا مواصتتتتلة ٩٧-108

 يف القتترار صتتنع مناصتتب يف املتترأة متثيتتل وزايدة العمتتل، ستتوق يف ستتيما ال اجلنستتني،
 )أملانيا   نةواملنتخ   املعيَّنة السياسية اهليئات
 التتيت اجملتتاالت ويف التقليديتتة، غتتي اجملتتاالت يف النستتاء تتتدريب تعزيتتز ٩8-108
   غاان) املهنية املسية يف الفرص تكافؤ هلن تتيح
 واملترأة الرجتل بتني األجور يف التفاوت إزالة أجل من عملها مواصلة ٩٩-108

 )آيسلندا  
 والتثقيتتتتف التوعيتتتتة بتتتترام   ريتتتتق عتتتتن اجلنستتتتاي العنتتتتف مكافحتتتتة 108-100

  )ماليزاي  
 ومكافحتتتة العمتتتل، فتتترص تكتتتافؤ لكفالتتتة ملموستتتة خطتتتوات اختتتتاذ 108-101
 النستاء متثيتل وزايدة والرجتال، للنستاء الستلنية النمطيتة والقوالب اجلنسانية األدوار

 )ميامنار   القرار صنع ومناصب السياسية املناصب يف
 لمكتتتبل الكامتتل التمويتتل تتتوفي أجتتل متتن ناستتنةامل طتتواتاخل اختتتاذ 108-102
 )انمينيا   عمل  وتعزيز الفرص تكافؤب املعين
 الرجتتتل بتتتني األجتتتور يف التفتتتاوت إزالتتتة أجتتتل متتتن استتترتاتيجية وضتتتع 108-10٣
 القتتترار صتتتنع مناصتتتب يف املتتترأة متثيتتتل زايدة إىل الراميتتتة اجلهتتتود ومواصتتتلة ،واملتتترأة

 )نيوزيلندا  
 املتترأة، ضتتد والتمييتتز للعنتتف التصتتدي إىل الراميتتة جهودهتتا مواصتتلة 108-104

 السياستي اجملتالني يف املناصتب توليهتاو  القرارات صنع هيئات يف مشاركتها وتشجيع
 )املغرب   واالقتصادي

 وحقتتتوق اجلنستتتني بتتتني املستتتاواة بتحقيتتتق املتعلقتتتة اجلهتتتود مواصتتتلة 108-105
 إىل أمتتور، مجلتتة يف تنفيتتذها، يتتؤدي الغايتتة، هلتتذه و نيتتة استترتاتيجية واعتمتتاد ،املتترأة
 بتتني مناستتب تتتوازن وحتقيتتق العامتتة، واحليتتاة السياستتية احليتتاة يف املتترأة مشتتاركة زايدة
 اإلجهتتاض، إمكانيتتة علتت  املفروضتتة القيتتود وتقليتتل اخلاصتتة، واحليتتاة املهنيتتة احليتتاة
 )سويسرا   العائلي العنف من واحلد
 األقليتتتات، معاملتتتة يف املستتتاواة لضتتتمان اخلطتتتوات متتتن املزيتتتد اختتتتاذ 108-106

 اهلتتتتدف حمتتتتددة تشتتتتريعية تتتتتدابي اختتتتتاذ منهتتتتا بوستتتتائل اجملتمتتتتع، يف اجلميتتتتع وإدمتتتتاج
 )نيوزيلندا  
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 ذوي األشتتتتخاص ضتتتتد التمييتتتتز ملكافحتتتتة الالزمتتتتة التتتتتدابي اعتمتتتتاد 108-10٧
 )مدغشقر   حقوقهم ممارسة يف اإلعاقة
 إىل وصتتوهلم بغيتتة اإلعاقتتة ذوي األشتتخاص حقتتوق واحتترتا  ضتتمان 108-108

 )مدغشقر   والعمل والتعليم العدالة،
 اإلعاقتة ذوي األ فال مجيع حصول لضمان الالزمة اخلطوات اختاذ 108-10٩
 فلسطني   )دولة التعليم يف متساوية فرص عل 
 ذوي األشتتتتخاص وصتتتتول إمكانيتتتتة لكفالتتتتة جمديتتتتة خطتتتتوات اختتتتتاذ 108-110
 األمريكية   املتحدة )الوالايت واملدار  العامة املناي مجيع إىل اإلعاقة
 التوعيتتة، محتتالت ذلتت  يف مبتتا املالئمتتة، السياستتات انتهتتاج مواصتتلة 108-111
 حقتتتوقهم محايتتة وضتتمان اإلعاقتتة ذوي األشتتتخاص هتمتتي  دون احليلولتتة أجتتل متتن

 )بلغاراي  
 و تتتتالي املهتتتتاجرات، والفتيتتتتات للنستتتتاء التشتتتتريعية احلمايتتتتة تتتتتوفي 108-112

 السورية   العربية )اجلمهورية ابلنشر االجتار وضحااي اللجوء،
 الدوليتتة االتفاقيتتة أبمهيتتة الدولتتة متتوظفي بتتني والتتوعي املعرفتتة تعزيتتز 108-11٣
 )إندونيسيا   أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية
 للمهتتاجرين الدائمتتة اإلقامتتة دون حتتتول التتيت القانونيتتة العوائتتق إزالتتة 108-114

 عرفتتةمب املتعلقتتة العوائتتق ستتيما ال ليختنشتتتاين، إقلتتيم يف اللجتتوء و تتالي والالجئتتني
 الشترو  متن ابعتنارهتا االجتماعيتة، املستاعدات عل  االعتماد وعد  األملانية اللغة
 )الربازيل   الدائمة اإلقامة تصاريح إلصدار سنقةامل

 تطنيقاا  1٩51 عا ل الالجئني بوضع اخلاصة تفاقيةاال تطنيق ضمان 108-115
 )أفغانستان   اتماا 

 ويف القتتتتتانون يف اللجتتتتتوء صتتتتتفة متتتتتن االستتتتتتنعاد يقتصتتتتتر أن كفالتتتتتة 108-116
 الالجئتني بوضتع اخلاصتة تفاقيتةاال يف املنينتة األستناب علت  حصتراا  العمليتة املمارسة

 ضتتتد اللجتتتوء لتمستتتيمل ابلكامتتتل الفعتتتال االنتصتتتاف ستتتنيل وكفالتتتة ،1٩51 عتتتا ل
 ديفوار   )كوت اللجوء  لب بشأن االبتدائية احملكمة عن ةالصادر  اتالقرار 
 املتحتتتتتدة )التتتتتوالايت اللجتتتتتوء مللتمستتتتتي القتتتتتانوي التمثيتتتتتل تيستتتتتي 108-11٧

 األمريكية  
 بتتتني الفتتتوارق يراعتتتي هنتتت  إدراج إىل الراميتتتة التتتتدابي تعزيتتتز مواصتتتلة 108-118

 )جورجيا   اللجوء  لب إجراءات يف اجلنسني
 حيتتاجون التذين األشتخاص ميتعجل األسترة مشتل مجتع إمكانية ضمان 108-11٩
 )األرجنتني   اإلدارية العقنات إزالة خالل من وذل  الدولية، احلماية إىل
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 متتن اجلنستتانية، القضتتااي مراعتتاة متتع اللجتتوء، متتنح إجتتراءات تنقتتيح 108-120
 اخلاصتتتة احلمايتتتة الحتياجتتتات فعليتتتة استتتتجابة لضتتتمان حمتتتددة تتتتدابي اعتمتتتاد أجتتتل
 )هندورا    ابلنشر االجتار ضحااي يقعن أن ميكن اللوايت والفتيات للنساء
 )العراق   اللجوء مبلتمسي املتعلقة اخلاصة اإلجراءات حتسني 108-121
 حقتتوق وتعزيتتز محايتتة زايدة أجتتل متتن الشتتاملة احلمايتتة آليتتات إنشتتاء 108-122

 )املكسي    النلد يف اللجوء و الي املهاجرين
 حتديتد إجتراءات أثنتاء اجلنسانية االعتنارات ي راعي هن    اتناع ضمان 108-12٣
 العنتف أو اجلنستي العنتف ضتحااي علت  التعترف متن ميّكتن هنت    وهتو ،الالجئ صفة
 )هولندا   اجلنس نوع عل  القائم
 الدوليتتة احلمايتتة إىل حيتتتاجون لتتذينل الفرعيتتة احلمايتتة وضتتع اعتمتتاد 108-124

 )الربتغال   1٩51 عا ل الالجئني بوضع اخلاصة تفاقيةالا نطاق خارج يقعونو 
 لتحديتتد اللجتتوء متتنح إبجتتراءات املعنيتتة للستتلطات التتتدريب تتتوفي 108-125

 النستتتتاء محايتتتتة بغيتتتتة معهتتتتم، التعامتتتتل وكيفيتتتتة اجلنستتتتاي والعنتتتتف االجتتتتتار ضتتتتحااي
 الوقتتتوع خلطتتتر ويتعرضتتتن حتتتالتهن إمهتتتال وجيتتتري اللجتتتوء يطلتتتن اللتتتوايت املهتتتاجرات

  كوراي    )مجهورية االجتار ضحااي
 ،يصتنحونس التذين ليختنشتتاين يف املولودين لأل فال اجلنسية منح 108-126
 )سياليون . اجلنسية عدميي ذل ، لوال

 الدولتة موقتف عتن تعترب التقريتر هذا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات مجيع -10٩
 بتأييتد حت ت  أهنتا يفهتم أن يننغي وال االستعراض. موضوع الدولة و/أو قدمتها اليت )الدول 
  بكامل . العامل الفريق
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 املرفق

 تشكيلة الوفد  
 The delegation of Liechtenstein was headed by Ms. Aurelia Frick, Minister of 

Foreign Affairs, Justice and Culture and composed of the following members: 

• Mr. Martin Frick, Ambassador, Director of the Office for Foreign Affairs; 

• Mr. Peter Matt, Ambassador, Permanent Representative of the Principality of 

Liechtenstein to the United Nations Office and other international organizations in 

Geneva; 

• Ms. Karin Lingg Giorgetta, Head of the Unit for Human Rights and International 

Humanitarian Law, Office for Foreign Affairs; 

• Ms. Kathrin Nescher-Stützel, Senior Advisor to the Minister of Foreign Affairs; 

• Mr. Hugo Risch, Director of the Office of Social Services; 

• Mr. Andreas Schädler, Head of the Crime Investigation Division, National Police; 

• Mr. Christian Blank, Head of the Asylum Division, Migration and Passport Office; 

• Ms. Eva-Maria Schädler, Office of Education. 

    


