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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

 ٢٢ ، دورته الرابعة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ُتعرضت احلالة يف سويـسرا يف      واس. ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥إىل  أكتوبر  /تشرين األول 

وترأس وفد سويـسرا عـضو      . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٩اجللسة التاسعة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثالثة عـشرة، املعقـودة          . اجمللس االحتادي ديديي بوركالتر   

  .، التقرير املتعلق بسويسرا٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٣١ يف
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  /ارأي ٣ويف    -٢

  . بلجيكا وكوستاريكا ونيجرييا: لتيسري استعراض احلالة يف سويسرا) الثالثية
 من  ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  : غرض استعراض احلالة يف سويسرا، صدرت الوثائق التالية ل١٦/٢١مرفق قراره 
ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمني وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/14/CHE/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/14/CHE/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥اإلنـسان وفقـاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق        )ج(  

)A/HRC/WG.6/14/CHE/3 .(  
وأحيلت إىل سويسرا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدت سـلفاً مـن                -٤
أملانيا، والدامنرك، وسلوفينيا، وفنلندا، واملكسيك، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيـا           قبل

وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي        . داالعظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولن    
  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أشار الوفد السويسري إىل أن حقوق اإلنسان تشكل جزءاً من القـَيم األساسـية                -٥

وقد كرست هذه القيم يف دسـتور الـبالد وكـذلك يف            .  للبلد للنظام السياسي والقانوين  
وبفضل هذه احلقوق، يعيش املواطنون السويسريون، وكذلك       . سياستها الداخلية واخلارجية  

إىل جنب ينعمون بالتنوع واحلرية واالحترام اً مجيع الذين وجدوا املالذ اآلمن يف سويسرا، جنب 
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الذي جعل سويسرا فخورة باستضافة اً  السبب أيضوقد كان هذا هو. املتبادل وتكافؤ الفرص
  .جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان هنا يف جنيف

وأشار الوفد إىل أن اجمللس االحتادي يعترب أن مستوى محاية حقـوق اإلنـسان يف                 -٦
لـك يف   يوجد بلد يف العامل ميكنه أن يعجب بنفسه ويركن إىل ذ            ال على أنه . سويسرا جيدة 

ويف هذا الصدد، تعتـرب سويـسرا       . فاحترام حقوق اإلنسان تظل مهمة مستمرة     . هذا اجملال 
وقد متّيزت عملية اإلعداد هلـذا االسـتعراض        . االستعراض الدوري الشامل مناسبة للحوار    

بالتعاون الوثيق مع ممثلي املقاطعات واملنظمات غري احلكومية اليت رحبت باجلو املنفتح والبناء             
  .ي جرت فيه املشاوراتالذ
إن الدولة السويسرية تقوم على أربعة مبادئ رئيسية هي الدميقراطية وسيادة القانون              -٧

وهذه املبادئ أكسبت الدولة السويسرية وحدهتا وكذلك تنوعها . والنظام االحتادي والتضامن
ات وتوازهنـا،  الذي يتميز به االحتاد السويسري، واستمرار التقليد املتمثل يف تقاسم الـسلط        

  .وقرب هذه السلطات من املواطنني
ويـشجع النظـام    . لقد كفلت الدميقراطية للمواطن املشاركة وحتمل املـسؤولية         -٨

الدميقراطي السويسري على احلوار والبحث عن احللول بالتوافق، مع مراعاة شواغل األقليات            
  .حق املراعاة

للتمتع باحلريات األساسية، وقد ُبذل كل      أما مبدأ سيادة القانون فهو مبثابة الضمانة          -٩
وكانت هناك حمطة هامة يف سبيل توحيد القوانني        . ما ميكن للحفاظ على هذا املبدأ وتعزيزه      

متثلت يف بداية سريان مفعول العديد من القوانني ومدونات اإلجـراءات علـى املـستوى               
ه القوانني حمل القـوانني     ، وحلت هذ  ٢٠١١يناير  /االحتادي، وذلك اعتباراً من كانون الثاين     

وهذه القوانني االحتادية، اليت تضم على وجه اخلـصوص قـانون           . املقابلة هلا يف املقاطعات   
اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات اجلنائية اخلاص بعدالة األحداث، وقانون اإلجـراءات           

ة على التنبؤ يف النظـام  املدنية، متثل خطوة أخرى يف سبيل تعزيز املساواة أمام القانون والقدر        
  .القضائي ومحاية حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق باملبدأ الثالث، أي النظام االحتادي، فاملقصود به أن تكـون الـسلطة                -١٠
وبالتايل ليست الدولة املركزية هي اليت تصدر التعليمات لألقاليم،         . ملبدأ التضامن اً  موزعة وفق 

ها االحتاد هي اليت تفوض اجمللس االحتادي باملهام الـيت          وإمنا خمتلف املقاطعات اليت يتكون من     
وهبذه الطريقة، تنفذ املهام العمومية على املستويني البلدي واملقاطعـايت، األمـر            . يضطلع هبا 

وبذلك أمكن مراعـاة    . جيعل الدولة قريبة من املواطنني وييسر احلوار بينهم وبني السلطات         
لقد كان النظام االحتادي    . االحترام الواجب لألقليات  مصاحل خمتلف اجملموعات، مبا يف ذلك       

  .ومحاية األقليات هو التعبري املؤسسي للتنوع الثقايف واللغوي والديين لسويسرا
. ويف األخري، يشري مبدأ التضامن إىل املهام االجتماعية اليت تقع على عاتق الدولـة               -١١
قوة اجملتمع تقاس مبدى رفاه أضعف "ا أن ذكر هذا املبدأ يف ديباجة الدستور اليت جاء فيه      وقد
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ومن مث فإن املسؤولية االجتماعية للدولة تقتضي االلتزام بالعناية بـأكثر األفـراد             . "فرد فيه 
  .عن وضع سياسات تشجع على إجياد فرص العمل والتصدي لإلقصاء  فضالًاً،ضعف
ـ              -١٢ ة األوىل مـن    وفيما يتعلق بااللتزام الذي أخذته سويسرا علـى نفـسها يف اجلول

تفاقية مناهضة  االستعراض، أشار الوفد إىل استكمال التصديق على الربوتوكول االختياري ال         
الربوتوكول ، و التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

 ذلك، مثة عدد    وباإلضافة إىل . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
االتفاقية الدولية حلماية مجيع من إجراءات التصديق اجلارية، مبا فيها اإلجراءات للتصديق على      

  .، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاألشخاص من االختفاء القسري
. بأمهية منح األفراد إمكانية اللجوء إىل آليات الـشكاوى        اً  وقد أقرت سويسرا أيض     -١٣

 تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاك احلقوق إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،           وبذلك ميكن 
جلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية وكذلك إىل 

القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء على التمييز ضـد            وجلنة  أو املهينة   
  .د اختذت إجراءات حيثما تبّين أن انتهاكات قد ارتكبت لتفادي تكرار حدوثهاوق. املرأة
وعالوة على وجود آليات استشارية رمسية ومستقلة على مستويني االحتاد ومستوى             -١٤

، مها اللجنـة    ٢٠١١ وعام   ٢٠١٠املقاطعات، فقد استحدثت مؤسستني جديدتني يف عام        
وقـد أنـشئت    . جمال حقوق اإلنسان   ي للخربات يف  الوطنية ملنع التعذيب واملركز السويسر    

ملبـادئ بـاريس،    اً  املؤسسة األخرية هبدف إجياد مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وفق         هذه
رحلـة  املوسيؤول أمر اختاذ قرار املصادقة على إنشائها إىل اجمللس االحتادي بعد االنتهاء من              

  .٢٠١٥التجريبية يف عام 
لعنصري، أشار الوفد إىل أن سويسرا تنتهج سياسة اندماجيـة          وفيما يتعلق بالتمييز ا     -١٥

، ٢٠١٤وبذلك، ستوضع، حبلول عـام      . تتضمن تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز      
وينطوي هذا التطور علـى عنـصر       . برامج لالندماج ومكافحة التمييز يف مجيع املقاطعات      
ومن منطلق إدراك سويسرا األخطار . رئيسي هو تيّسر حصول الضحايا على احلماية القضائية

اليت ميكن أن حتدثها األيديولوجيات املتطرفة، بادرت بوضع برنامج وطين للبحـث بـشأن              
  .٢٠١٠اليمني املتطرف، ُنشرت نتائجه يف عام 

ورغم أن عدد حوادث العنف ذات الطابع العنصري على أيدي أفراد الشرطة قـد                -١٦
 ولكي حيصل الفـرد علـى       .اًنسبياً  يزال منخفض   ال دهازادت يف األعوام األخرية، فإن عد     

يف األخالقيـات وحقـوق   اً  ترخيص للعمل ضمن أفراد الشرطة، يتعني عليه أن جيتاز امتحان         
 فقد أضيفت مـواد     ،وإضافة إىل التدريب يف مادة حقوق اإلنسان املوجودة أصالً        . اإلنسان

وأكد الوفـد  . بني الثقافات والتنوع  فيما تدريبية إلذكاء وعي أفراد الشرطة يف جمايل التفاهم       
أن دواوين املظامل وخدمات الوساطة ملعاجلة حاالت العنف علـى أيـدي الـشرطة              اً  الحق

  .موجودة يف العديد من املقاطعات
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وفيما يتعلق باالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي، فقد أُطلقت محلة إعالمية ووقائية             -١٧
 لتسهيل  ٢٠١١ مقاطعة يف عام     ١٣ت اتفاقات تعاونية مع     ، كما أُبرم  ٢٠٠٨وطنية يف عام    

عن ذلك، اعُتمد قـانون حلمايـة         وفضالً. حتديد الضحايا ومحايتهم وكذلك مالحقة اجلناة     
مث شدد الوفد على خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر املعتمدة يف تـشرين              . الشهود
الوقاية واملالحقة اجلنائية ومحاية الضحايا     ، وهي اخلطة اليت تركز على       ٢٠١٢أكتوبر  /األول

  .والشراكات
يما يتعلق باحلريات األساسية، شددت سويسرا على التنوع الديين املوجود يف البلد            فو  -١٨

وفيما يتعلق  . واجلهود لضمان التعايش السلمي بني خمتلف الطوائف الدينية، دون متييز أو إقصاء           
ميس املـآذن املوجـودة     الناء املآذن، شدد الوفد على أن احلظرباملبادرة الشعبية املتعلقة حبظر ب    

، والـسلطات   ٢٠٠٩فمنذ عام   . خيص بناء أماكن جديدة للعبادة وأن حرية الدين مكفولة         وال
مع السكان املسلمني هبدف معاجلة املخاوف والتصورات املسبقة الـيت  اً  السويسرية جتري حوار  

  .ميكن أن تثار
 يف جمال   ٢٠١١د من احملطات اهلامة اليت أحيتها سويسرا يف عام          وعالوة على العدي    -١٩

املساواة بني اجلنسني، سلط الوفد الضوء على اجلهود اليت بذلتها سويسرا خبـصوص مبـدأ               
املساواة يف األجر، ويف جمال العنف املرتيل، وحظر الزواج القـسري، وتـشويه األعـضاء               

  .لإلناث التناسلية
، ٢٠١٠ال والشباب، أشارت سويسرا إىل أهنا وقعت، يف عام          خيص األطف   فيما أما  -٢٠

، وقـدمت  اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل واإليذاء اجلنـسيني       على  
خطـوات  اً وقد اختذت أيض.  التفاقية حقوق الطفلني االختيارينيالربوتوكولتقارير يف إطار    

ريعية والعملية حلماية األطفـال، مبـا يف ذلـك يف           على املستوى الوطين لتعزيز التدابري التش     
 ومراعـاة   باالختطاف الدويل لألطفال أو احلماية من اجلرائم احلاسـوبية،        اجلوانب املتعلقة   

. خصوصيات الطفل على الوجه األكمل أثناء اإلجراءات املدنية أو يف نظام عدالة األحداث             
املدارس حمظور يف مجيع املقاطعات،     وأكدت سويسرا أن تعريض األطفال للعقاب البدين يف         

  .عن ذلك على الربنامج الذي تنفذه ملنع االنتحار يف أوساط الشباب وسلطت الضوء فضالً
وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، أبرزت سويـسرا التـشريعات والتـدابري              -٢١

 ساواة، مبا يف ذلك   السياساتية الوطنية املعمول هبا، والتقدم احملرز يف القضاء على أوجه عدم امل           
النظر يف  اً  وجيري حالي . يتعلق بتيّسر الوصول إىل املباين والنقل العام واخلدمات األخرى         فيما

  .التصديق على اتفاقية األمم املتحدة هبذا اخلصوص
تـدابري يف الـسنوات     اً  وعالوة على ذلك، أشار الوفد إىل أن سويسرا ستتخذ أيض           -٢٢

، ٢٠١٣فابتداًء من عـام     . نوين املتعلق باألزواج من نفس اجلنس     القادمة لتحسني اإلطار القا   
يتعلـق    فيمـا  سيتمتع الشريكان املسجالن بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا شخصان متزوجان         

  . واجلنس واحلالة املدنيةاالسموباإلضافة إىل ذلك، ستخفف الظروف املتعلق بتغيري . باالسم
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 سلط الوفد الضوء على أوجه التحـسن الكـبرية        وباإلضافة إىل األقليات الوطنية،       -٢٣
يتعلق باألقليات اللغوية، لكنه أقر بأن مسألة أماكن مكث وعبـور املـسافرين تظـل                فيما

  .يف املناقشاتاً حساساً موضوع
مع تقاليد سويسرا يف اجملال اإلنساين، سعت هذه األخرية النتهاج سياسة           اً  وانسجام  -٢٤

جيدة للمهاجرين الشرعيني وتطبق نظام جلوء يعمـل        اً  ظروفمرحبة باملهاجرين، حيث تتيح     
 وينبغي النظر إىل النقاش العام اجلاري يف هذا املوضوع يف سياق نـسبة املهـاجرين                .اًجيد

 يف املائة، من بني أعلى      ٢٢املقيمني إىل عدد السكان يف البلد، وهي النسبة اليت تعد، ببلوغها            
 إعمال عدد من التدابري لزيادة تـسهيل االنـدماج          وقد توخت السلطات  . النسب يف القارة  

  .وخصصت موارد إضافية ملكافحة التمييز يف جمايل التعليم والعمل، ويف املناطق السكنية
وفيما يتعلق بضحايا العنف املرتيل، يتوخى التشريع املعمول به حق البقاء يف بيـت                -٢٥

حايا االجتار، ُتمنح الضحية مهلـة      أما بالنسبة لض  . الزوجية بعد االنفصال يف بعض الظروف     
للتفكري مدهتا شهراً واحداً وميكن كذلك منح رخصة لإلقامة طوال مدة سـري اإلجـراءات               

  .اجلنائية، وتكون قابلة للتمديد يف أخطر هذه احلاالت
خيص ترحيل األشخاص املوجودين يف  اً فيما، أدخلت تعديالت أيض٢٠١١ويف عام     -٢٦

 حبيث أصبحت عملية الترحيل أكثر شفافية وخاضعة للمراقبة مـن           البلد بصفة غري شرعية،   
  .جهات مستقلة

ويف اخلتام، شدد الوفد على األمهية اليت توليها سويسرا للدفاع عن إعمال حقـوق                -٢٧
إىل أن احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات ملتزمة هبمة        اً  اإلنسان يف العامل بأسره، مشري    

سليم بأن األمور ليست كلها على ما يرام، إال أن ثقافة حقوق اإلنسان ورغم الت. هبذا املقصد
بثقافة سويسرا وقيمها حبيث بات من املستحيل تصور انفكـاك     اً  محيماً  تزل مرتبطة ارتباط   مل

  .حقوق اإلنسان عن وجودها يف حد ذاته

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات اليت قدمت أثناء هذا      . انات خالل احلوار التفاعلي   ببياً   وفد ٨٠أدىل    -٢٨

  .من هذا التقريراً احلوار يف اجلزء ثاني
 وتنـوه   .اًشكرت ملديف سويسرا على ردودها على األسئلة املطروحة عليها مقدم           -٢٩

ـ اً ملديف باجلهود اليت بذلتها سويسرا منذ االستعراض األخري ولكنها قالت إن مثة دائم       االً جم
  .وقدمت ملديف توصيات. لتحسني حقوق اإلنسان يف أي بلد

وذكرت موريتانيا أنه رغم وجود أحكام قانونية تكفل املساواة بني اجلنسني علـى               -٣٠
وشجعت موريتانيا سويـسرا علـى   . تزال هناك فوارق يف قطاع العمل       ال املستويات كافة، 

وشـجعت  . اجتماعي وثقـايف وتربـوي    استكمال االستراتيجية السياسية والقانونية بنهج      
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سيما يف جمال   ال موريتانيا سويسرا على مواصلة النهوض بنهج متوائم لتعزيز حقوق اإلنسان،         
وقدمت . معاملة األجانب ومكافحة العنصرية وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التمييز          

  .موريتانيا توصيات
ياري التفاقية القضاء على مجيـع      الربوتوكول االخت ونوهت املكسيك بالتصديق على       -٣١

، وبإنشاء جلنة   تفاقية مناهضة التعذيب  الربوتوكول االختياري ال   وعلى   أشكال التمييز ضد املرأة   
علـى  اً  وأعربت عن أملها يف أن تصدق سويسرا سريع       . وطنية ملنع التعذيب يف اآلونة األخرية     

  .وقدمت املكسيك توصيات. ياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر
وسأل املغرب عن التطورات احلاصلة يف املشاورات بشأن التصديق علـى اتفاقيـة               -٣٢

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول األول امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص              
 وشجع املغرب سويسرا على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف جمـال         . باحلقوق املدنية والسياسية  

وسأل عن التدابري اليت تتوخاها سويسرا من . مكافحة التعصب الديين والتنميط اإلثين والعرقي
أجل فعالية التنسيق بني احلكومة االحتادية واملقاطعات لتنفيذ توصيات االستعراض الـدوري            

  .الشامل وهيئات املعاهدات
 عام، ولكنـها  وأشادت هولندا بسجل سويسرا يف جمال حقوق اإلنسان اجليد بوجه     -٣٣

سـيما يف     ال تزال قائمة، ومن هذه التحديات املساواة بني اجلنسني،         ال قالت إن التحديات  
والحظت بارتياح أن العديد من املنظمات غري احلكومية اسُتشريت يف عمليـة            . سوق العمل 

  .وقدمت هولندا توصيات. إعداد التقرير الوطين
ية ملنع التعذيب ونوهت بوجود هيئات تعمل       ورحبت نيوزيلندا بإنشاء اللجنة الوطن      -٣٤

تزال قلقة إزاء املشاكل الـيت تواجههـا املـرأة            ال وقالت إهنا . على محاية حقوق اإلنسان   
وقـدمت  . خيص حالة اإلقامة لاليت يقعن ضحايا العنـف املـرتيل           فيما سيما  ال املهاجرة،
  .توصيات نيوزيلندا

 اء االسـتعراض األول عـدة توصـيات       وذكّرت نيكاراغوا بأن سويسرا تلقت أثن       -٣٥
يتعلق بالتحديات االجتماعية من قبيل حالة املهاجرين، ومعاجلة طلبات اللجوء، واالجتار            فيما

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. ونوهت بالتقدم احملرز يف هذه اجملاالت. بالبشر
بـادرات  ورحبت نيجرييا باجلهود املستمرة اليت تبذهلا سويسرا لضمان انـسجام امل            -٣٦

بإنـشاء املركـز    اً  ورحبت أيـض  . الشعبية لتعديل الدستور السويسري مع القانون الدويل      
السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان ونوهت مبنح سويسرا رخص اإلقامة لألفـراد             
الذين قد ينطوي ترحيلهم على انتهاك مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف إطار اتفاقيـة مناهـضة                

  .ت نيجرييا توصيةوقدم. التعذيب
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء املعلومات اليت تتحدث عـن ضـعف الـضمانات       -٣٧

املؤسسية إزاء مكافحة التمييز وإزاء املبادرات املتعارضة مع معايري حقوق اإلنسان الدوليـة،             
 اإلدارة العامة   مثل تلك املتعلقة حبظر بناء املآذن، وإزاء قلة متثيل املرأة يف مواقع اختاذ القرار يف              

  .وقدمت النرويج توصيات. واألحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي واجلهاز القضائي
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ـ اً  ربت باكستان عن القلق ألن مسعة سويسرا باعتبارها بلد        وأع  -٣٨ اً ومتـساحم اً  منفتح
لعـدم اختـاذ    اً  وهي قلقة أيض  . على التعددية قد شوِّهت جراء قرارها حظر بناء املآذن         يقوم
. دابري قانونية لرصد أنشطة األحزاب السياسية اليت تشجع على العنـصرية والتعـصب            ت أي

  .وقدمت باكستان توصيات
وأشادت فلسطني باجلهود املبذولة لتنسيق اجلهود الرامية إىل مكافحـة العنـصرية              -٣٩

والكره األجانب، لكنها أعربت عن القلق حيال املواقف السلبية من جانـب شـرحية مـن                
وشجعت فلسطني سويسرا على مواصلة اجلهود الرامية إىل        . زاء األجانب واألقليات  السكان إ 

وفيما يتعلق باالجتار بالنساء والفتيات، نوهت فلسطني       . مكافحة كره األجانب والوقاية منه    
  . باعتماد استراتيجية شاملة ملنع هذه اجلرائم وتقدمي اجلناة إىل العدالة

العايل حلماية حقوق اإلنسان يف سويسرا، وأشـادت        ونّوهت باراغواي باملستوى      -٤٠
ونّوهـت  . بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال         

  .وقدمت باراغواي توصيات. بالنهج الذي تتبعه سويسرا مع األشخاص ذوي اإلعاقةاً أيض
ساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة     وأشادت الفلبني باعتماد سياسات وبرامج لتعزيز امل        -٤١

. االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار بالبشر    ورحبت باملوافقة على التصديق على      . يف سويسرا 
وقـدمت  . سيما النساء، عرضة لإليذاء واالسـتغالل   ال وأعربت عن القلق لبقاء املهاجرين،    

  .الفلبني توصية
يتعلق بتيـسري إمكانيـة       فيما الضماناتورحبت بولندا مبراجعة الدستور مبا يعزز         -٤٢

على أهنا الحظت . اللجوء إىل العدالة واستقاللية القضاء، وبإنشاء اللجنة الوطنية ملنع التعذيب    
وقـدمت  . عدم إحراز تقدم يف مكافحة التصرفات اليت تنم على العنصرية وكره األجانـب            

  .بولندا توصيات
ير منتصف املدة الذي قدمته بشأن تنفيذ       فا سويسرا على تقر   ووهنأت مجهورية مولد    -٤٣

وقالت إهنا ترغب يف معرفة     . التوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       
. طبيعة التدابري اإلضافية اليت اختذت للتصدي لالستعمال املفرط للقوة من قبل أفراد الـشرطة           

  .وقدمت توصيات.  العنف املرتيلإلحرازها تقدماً يف مكافحةاً وأثنت على سويسرا أيض
ونوهت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا سويسرا لتحسني تشريعاهتا املتعلقة حبماية حقوق             -٤٤

وقـدمت إسـبانيا    . يف اجمللس اً  باملشاركة البناءة للبلد بوصفه عضو    اً  وأشادت أيض . اإلنسان
  .توصيات

زته سويسرا يف تنفيذ التزاماهتـا      وأشار االحتاد الروسي بارتياح إىل التقدم الذي أحر         -٤٥
إىل بعض املشاكل يف محاية هذه احلقوق       اً  بيد أنه أشار أيض   . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

  .اًوأعرب عن القلق إزاء عملية تدنيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف جنيف مؤخر
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نسانية واملـساواة   وأشارت رواندا إىل أن الدستور االحتادي يقر باحترام الكرامة اإل           -٤٦
وأشادت بالتطورات احلاصلة يف تعزيز . باعتبار ذلك مبدأً أساسياً قام عليه القانون السويسري 

اتفاقية القضاء  حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب و           
وقـدمت  . بني اجلنسني ، والتقدم احملرز يف جمال املساواة       على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  .رواندا توصيات
وقالت سلوفاكيا إهنا تقدر الدور الذي تضطلع به سويسرا يف تعزيز ومحاية حقوق               -٤٧

اإلنسان واحلريات األساسية على الصعيد العاملي، ودعمها لألمم املتحدة، وجمتمعها املـدين            
جمال حقوق اإلنسان منذ    وإذ تثين سلوفاكيا على التزام سويسرا بتحسني سجلها يف          . املنتعش

تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  االستعراض الدوري الشامل األول، ترحب بالتصديق على        
. االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري         ، وعلى   مناهضة التعذيب 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات
جملس حقوق اإلنـسان،    وأثنت سلوفينيا على سويسرا الضطالعها بدور فعال يف           -٤٨

وإنشائها اللجنة الوطنيـة    تفاقية مناهضة التعذيب    ربوتوكول االختياري ال  ولتصديقها على ال  
ورحبت باملركز السويسري الرائد للخربات يف جمال حقوق اإلنسان، حـىت           . التعذيب ملنع
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. ملبادئ باريساً مل يكن تأسيسه مطابق وإن
وب أفريقيا إىل حتديات مستمرة يف جمايل التمييز العنصري واملساواة بني           وأشارت جن   -٤٩

وأعربت عن القلق إزاء معاملة غري املواطنني، وأوجه التفاوت يف التمتع بـاحلقوق             . اجلنسني
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعنف ضد املرأة، وحالة املرأة األجنبية اليت تظل تعـيش             

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. من فقدان رخصة إقامتها اًعالقة مؤذية خوف
ورحبت بنن بالتدابري املعتمدة حلماية حقوق الطفل وبـسريان مفعـول القـانون               -٥٠

بإنشاء جلنة احتادية   اً  ورحبت أيض . االحتادي املتعلق باإلجراءات اجلنائية املطبقة على القاصرين      
  .وقدمت بنن توصية. تعىن بقضايا اهلجرة

ونوهت سري النكا باجلهود املبذولة لتعزيز األطر املؤسسية، مبا يف ذلـك إنـشاء                -٥١
على اجلهود املبذولة ملعاجلة    اً  وأثنت أيض . ملبادئ باريس اً  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق    

أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز، مبا يف ذلك زيادة ميزانية الربامج اإلدماجية              
  .وقدمت توصيات. احلماية من التمييزلضمان 

 ليشيت التقدم اإلجيايب احلاصل منذ االستعراض الدوري الـشامل         -والحظت تيمور     -٥٢
األول وأشادت باجلهود الرامية إىل مواءمة التشريعات السويسرية مع املعايري الدولية يف جمال             

حظ إمكانية حتقيق مزيد وإذ تتفهم ما تواجهه سويسرا من حتديات، فهي تال    . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت توصيات. من التحسن، وخاصة يف جمال مكافحة التمييز العنصري وكره األجانب
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ورحبت توغو بنظام الرصد الوطين ملكافحة العنصرية، لكنها شجعت سويسرا على             -٥٣
اختاذ مزيد من اخلطوات إلذكاء الوعي بقضايا العنصرية والتمييـز العنـصري ومكافحـة              

 كما شجعت سويسرا على التركيز على مكافحة التمييز ضـد األطفـال الـذين               .التطرف
  .سيما األطفال األجانب واألطفال ذوي اإلعاقة  الهشة،اً يعيشون أوضاع

وهنأت ترينيداد وتوباغو سويسرا على مساعيها احلثيثة للنـهوض باملـساواة بـني               -٥٤
ـ            د يف اجمللـس االحتـادي يف       اجلنسني، كما يشهد على ذلك شغل املـرأة أغلبيـة املقاع

. ونّوهت باجلهود املبذولة للتصدي ملشكلة االجتار بالنساء واألطفال       . ٢٠١٠/٢٠١١ الفترة
  .وقدمت توصيات

ونّوهت تونس مببادرات احلكومة السويسرية الرامية إىل ضمان انسجام التعـديالت             -٥٥
ختاذ كبار مسؤويل   وشجعت تونس سويسرا على ضمان ا     . على الدستور مع القانون الدويل    

إزاء آفة العنصرية، مبا يف ذلك األعمال العدائية جتاه املسلمني واخلطابات اً واضحاً الدولة موقف
  .وقدمت تونس توصية. السياسية اليت تنطوي على العنصرية وكراهية األجانب

 ببلد يتمتع بصورة ومسعة ناصـعتني اً وقالت تركيا إن حظر بناء املآذن مل يكن جدير   -٥٦
وأعربت عن القلق إزاء تنامي مشاعر كره األجانب والتعصب وإزاء . يف جمال حقوق اإلنسان

من القانون اجلنائي واملتعلقة باألشخاص الذين أعربوا عن آراء اً  مكرر٢٦١عدم مالءمة املادة 
  .وقدمت تركيا توصيات. بشأن وقائع تارخيية

رلنـدا الـشمالية بإنـشاء املركـز        ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآي       -٥٧
السويسري للخربات يف جمال حلقوق اإلنسان واجلهود اليت تبذهلا سويسرا ملكافحة االجتـار             

وشجعت سويسرا على سن تشريع للتصدي لالستغالل اجلنسي للنساء والفتيـات           . بالبشر
دوليـة  الوشجعت على التصديق على االتفاقية      . وضمان حصول الضحايا على الدعم الالزم     

. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     وعلى   حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  .وقدمت توصية

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن القلق إزاء املعلومات اليت تتحدث عن عدم              -٥٨
تجزين كفاية الرعاية يف أماكن احتجاز املهاجرين وطول االحتجاز فيها ومعاملة املهاجرين احمل         

إزاء نقص مرافق االحتجاز املهيأة لفصل القُصَّر غري املصحوبني     اً  وأعربت عن القلق أيض   . فيها
وأعربت عن القلق حلرمان جمموعات من األقليات مـن         . الذين يلتمسون احلماية عن الكبار    

  .وقدمت توصيات. احلق يف التعبري عن تقاليدها الثقافية والدينية
بتعاون سويسرا مع منظومة حقوق اإلنسان الدولية وبالتـدابري         ونّوهت أوروغواي     -٥٩

. اليت اختذهتا لتحسني املواءمة بني مبادراهتا الشعبية مع القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان              
وقـدمت  . وتساءلت عما إذا تقرر حظر دعارة األطفال وأسوأ أشـكال عمـل األطفـال         

  .أوروغواي توصيات
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ركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنـسان،        ورحبت أوزبكستان بإنشاء امل     -٦٠
لكنها أشارت إىل املعلومات اليت حتدثت عن أوجه القصور يف مكافحة العنـصرية وكـره               

وأشارت إىل أن خرباء    . األجانب، مبا يف ذلك استعمال الشرطة القوة املفرطة ضد املهاجرين         
سيما األطفـال     ال ية األطفال، منظمة العمل الدولية قد ناشدوا سويسرا اختاذ خطوات حلما        

  .وقدمت أوزبكستان توصيات. املتورطني يف الدعارة
وأقرت فييت نام أن سويسرا، املعروفة ببيئتها السلمية وبسجلها يف جمـال حقـوق                -٦١

. لضمان سيادة القانون، والرفاه االجتماعي واملساواة بني اجلنـسني        اً  اإلنسان، مل تدخر جهد   
لق إزاء املعلومات اليت تتحدث عن تنامي أعمال التمييـز العنـصري            بيد أهنا أعربت عن الق    

  .وقدمت فييت نام توصية. واالجتار بالبشر
عن النقـائص يف    اً  كسويسرا ليس مرته  اً  متقدماً  وشددت اجلزائر على أنه حىت بلد       -٦٢

وأعربت عن القلق إزاء االرتفـاع املفـاجئ يف مـشاعر العنـصرية            . جمال حقوق اإلنسان  
سيما الكراهية لإلسـالم،      ال ورأت اجلزائر أن مسألة العنصرية،    . صب وكره األجانب  والتع

. باتت حاضرة يف املناقشات العامة، على غرار تلك املبادرة اليت أدت إىل حظر بناء املـآذن               
  .وقدمت اجلزائر توصيات

. نـصري ونّوهت أنغوال باجلهود اليت بذلتها سويسرا وبالتزامها مبكافحة التمييـز الع            -٦٣
وتساءلت عن املرحلة اليت بلغتها املشاورات من أجل صياغة التعديالت التشريعية الراميـة إىل              

  .وقدمت أنغوال توصية. التشديد يف تنظيم حق األجانب يف االندماج وزيادة مشاركتهم الفعالة
وأثنت األرجنتني على سويسرا إلنشائها املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق             -٦٤
 نسان ورحبت بالتعديالت اليت أدخلت على القانون املدين مبا يكفل املساواة بني األزواج            اإل
  .وقدمت األرجنتني توصيات. يتعلق باالسم واحلق يف اجلنسية فيما
وشكرت سويسرا الوفود املشاركة يف احلوار التفاعلي على اهتمامها بطريقة عمـل              -٦٥

وفيما يتعلق باملسائل اليت أثـريت أثنـاء        . يف البلد االحتاد السويسري وحبالة حقوق اإلنسان      
  . قدم الوفد املالحظات التاليةاً،احلوار واألسئلة املطروحة عليها مقدم

ففيما يتعلق بانسجام املبادرات السويسرية مع حقوق اإلنسان، أوضـح الوفـد أن               -٦٦
بالتـايل، فـإن    و. آليات الدميقراطية املباشرة جزء أساسي يف العرف السياسي السويـسري         

ويف الوقـت   . املبادرات الشعبية ضرورية للحفاظ على الثقة القائمة بني الدولة ومواطنيهـا          
نفسه، تدرك سويسرا املشاكل اليت تثريها بعض املبادرات الشعبية من حيث التمتع باحلريات             

 ، تقريرين يقترحان حلـوالً    ٢٠١١ و ٢٠١٠وقد أعد اجمللس االحتادي، يف عامي       . األساسية
إمكانية توسيع جمال األسباب الـيت جتيـز   اً أيضاً  وتدابري ملموسة ملعاجلة هذه املسألة، وتوَخي     

  .إبطال مبادرة شعبية ما لتشمل مسألة انتهاك جوهر احلقوق الدستورية األساسية
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على التوصيات اليت تدعو سويسرا لالنضمام إىل الربوتوكـول األول امللحـق       اً  ورد  -٦٧
ص باحلقوق املدنية والسياسية، الحظ الوفد أن االتفاقية األوروبية حلقوق          بالعهد الدويل اخلا  

وقد انضمت سويسرا هلذه    . عن آلية راسخة للمراقبة     اإلنسان قدمت نفس الضمانات فضالً    
 على أنه .اًوال ضرورياً يبدو ملح  الوبالتايل فإن االنضمام إىل آلية موازية   اً   عام ٣٥اآللية قبل   

زام الذي قدمته سويسرا أثناء اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الـشامل،            بالنظر إىل االلت  
فإن احلكومة السويسرية بصدد النظر بالفعل يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري            
وقد طلبت من املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان اجلديد إعـداد دراسـة               

  . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان والفقه القانوين حملكمة ستراسبورغمقارنة بني الفقه القانوين
وبشأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واآللية الوطنية للحمايـة،            -٦٨

 هي جلنة مستقلة مكلفـة      ٢٠١٠ذكّر الوفد بأن اللجنة الوطنية ملنع التعذيب املنشأة يف عام           
مع السلطات املعنيـة ومـع      اً  وقد أقامت هذه اللجنة حوار    . بزيارة أماكن االحتجاز بانتظام   

وقد خلُصت اللجنة يف تقريرهـا األخـري إىل أن          . الشركاء على املستويني الوطين واإلقليمي    
  .الظروف املادية لالحتجاز يف سويسرا جيدة على العموم بالرغم من وجود بعض الثغرات

لية التصديق على اتفاقية حقـوق      وخبصوص حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن عم        -٦٩
ويف هذا الصدد، يعتزم اجمللس االحتـادي تقـدمي اقتـراح           . األشخاص ذوي اإلعاقة جارية   

                الربملان يوصي فيه باالنضمام إىل االتفاقيـة يف غـضون الفتـرة التـشريعية اجلاريـة                إىل
)٢٠١٥-٢٠١١.(  

حلقوق اإلنسان، فقد أجـرى اجمللـس       وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مؤسسة وطنية         -٧٠
االحتادي مشاورات مكثفة أفضت إىل االستنتاج بأن الدعم الذي ميكن أن تقدمه مثل هـذه               

، قرر اجمللس االحتادي بالتايل إقامة املركـز        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . املؤسسة ضروري بالفعل  
.  ملدة مخس سنواتالسويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان ليكون مبثابة مشروع جترييب

، هبدف النظر ٢٠١٤ وسيخضع لعملية تقييم يف عام    ٢٠١١مايو  /وبدأ املركز أنشطته يف أيار    
  .يف إمكانية استمراره يف إطار مبادئ باريس

وفيما خيص قضايا التمييز واالندماج، قال الوفد إن سويسرا تعترب أن بذل جهـود                -٧١
اً قطاعياً وقد اعتمدت سويسرا هنج.  املسائلمستمرة من جانب سويسرا ضروري ملعاجلة هذه

من وضع خطة وطنية أو قانون عام، ارتـأت           فبدالً. مراعاةً خلصوصياهتا القانونية واملؤسسية   
. انتهاج استراتيجية طويلة األجل حتظى بدعم احلكومة االحتادية واملقاطعـات والبلـديات            

االتفاقية الدولية للقضاء على    تربت أحكام   مع التقليد القانوين األحادي للبلد، فقد اع      اً  ومتاشي
 احملكمة االحتادية    مبثابة قانون إطاري يف البلد وقد استخدمتها       مجيع أشكال التمييز العنصري   

وبناء عليه، اعترب اجمللس االحتـادي والربملـان السويـسري أن          . يف أحكام سابقة نطقت هبا    
وفيما يتعلق باملنظمات العنصرية،    . لتمييزالتشريع احلايل يتيح محاية كافية من خمتلف أشكال ا        

الحظ الوفد أنه رغم عدم وجود قانون حمدد يف سويسرا حيظر هذه املنظمات فقد اختـذت                
  .تدابري ضد كل منظمة ذات أغراض غري قانونية
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وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،             -٧٢
تتوقع انضمامها إىل هذه االتفاقية       ال سويسرا، شأهنا شأن البلدان األوروبية،    الحظ الوفد أن    

  .يف املستقبل القريب
وأعربت أرمينيا عن تقديرها النتهاج البلد سياسة متوازنة إزاء األقليـات الوطنيـة               -٧٣

. نـسانية والدينية، كما تشهد بذلك اجلالية األرمينية، مع االلتزام بالعدالة والرتاهة والقيم اإل           
ونّوهت بسياستها اجلارية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها شددت على أن إدارة ملف             

  .وقدمت أرمينيا توصيات. تزال تثري بعض املشاكل  الاهلجرة
 ورحبت أستراليا باملبادرات الرامية إىل تعزيز احلماية السويسرية حلقوق اإلنـسان،            -٧٤
وأشادت بالتعديالت الدستورية الراميـة     .  وملنع التعذيب  سيما مللتمسي اللجوء واألطفال،    ال

إىل تعزيز فرص اللجوء إىل العدالة واستقاللية القضاء، واملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة،             
  .وقدمت أستراليا توصيات. وبالتشريع املتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة واالجتار بالنساء

شر يظل التحدي األكرب، وحثت سويسرا على وضـع         وقالت البحرين إن االجتار بالب      -٧٥
وسألت عن التدابري اليت    . استراتيجية وطنية للتصدي هلذه الظاهرة ومحاية الضحايا ومساعدهتم       
  .وقدمت البحرين توصية. اختذت لضمان محاية ضحايا العنف من اإلناث وحصوهلن على اجلرب

نها العديـد مـن هيئـات       وسلطت بنغالديش الضوء على الشواغل اليت أعرب ع         -٧٦
املعاهدات بشأن االستعمال املفرط للقوة من قبل الشرطة ضد ملتمسي اللجوء واملهـاجرين             
واملنحدرين من أصل أفريقي، وحظر بناء املآذن، والعنف ضد املرأة، وارتفاع معدل البطالـة             

  .وقدمت بنغالديش توصيات. يف أوساط املهاجرين والنساء، والتمييز ضد املسافرين
ونوهت بيالروس باجلهود اليت بذلتها سويسرا للوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق              -٧٧

اإلنسان، ولكنها الحظت أهنا قدمت عدة حتفظات على صكوك دولية وأهنا مل تتعاون مبا فيـه                
 وأعربت عن القلق إزاء االستخدام    . يتعلق بالزيارات القطرية    فيما الكفاية مع اإلجراءات اخلاصة   

  .وقدمت بيالروس توصيات. املفرط للقوة من قبل الشرطة ضد املهاجرين وملتمسي اللجوء
وأشادت رومانيا بالتقرير الوطين ألنه يقدم موقف احلكومة واجملتمع املـدين بـشأن       -٧٨

ونوهت بالتصديق على صكوك دولية شىت منذ االستعراض . حالة حقوق اإلنسان يف سويسرا 
. عاون السويسري الروماين يف جمال مكافحة االجتـار باألشـخاص         وأشارت إىل الت  . األول

  .وقدمت رومانيا توصية
وأشادت بوتان باجلهود املتنوعة اليت بذلتها سويسرا للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق              -٧٩

اإلنسان، ومن ذلك على وجه اخلصوص إنشاء املركز السويسري للخربات يف جمال حقـوق     
ىل صكوك دولية حلقوق اإلنسان مثل الربوتوكول االختياري التفاقيـة          اإلنسان واالنضمام إ  

  .وقدمت بوتان توصية. مناهضة التعذيب
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وأثنت بوتسوانا على سويسرا لتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء         -٨٠
 وأعربت على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، 

ورحبـت بإنـشاء    . عن ارتياحها للتقدم احملرز يف سبيل التصديق على صكوك دولية أخـرى           
السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان وتساءلت إن كان هذا املركـز سيـصبح     املركز
  .هناية الفترة التجريبية اليت متتد مخس سنوات مؤسسةً وطنية حلقوق اإلنسان بكامل األهلية يف
بيد . نت الربازيل على اجلهود اليت بذلتها سويسرا للنهوض باملساواة بني اجلنسني          وأث  -٨١

أهنا أعربت عن القلق لعدم وجود أحكام يف القانون املدين ملعاجلة مسألة العنف ضد النـساء                
متلك أوراق    ال سيما املرأة اليت    ال على وجه التحديد ولعدم وجود تدابري فعالة حلماية النساء،        

  .وقدمت الربازيل توصيات. ، من الوقوع ضحايا االجتار بالبشراإلقامة
ورحبت بلغاريا باجلهود اليت بذلتها سويسرا لتنفيذ التوصيات املقبولة املقدمة إليها يف       -٨٢

اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، وباملشاورات املوسعة واحلوار الـشامل مـع             
وأثنت على التصديق على العديد من الصكوك الدولية        . قريراجملتمع املدين لدى إعداد هذا الت     

الربوتوكول  و الرئيسية حلقوق اإلنسان مثل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        
  .وقدمت بلغاريا توصيات. االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

يتعلق بتطبيق االختصاص خارج      فيما  اجلنائي و بتعديل القانون  سورحبت بوركينا فا    -٨٣
. خيص مبمارسة تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث          فيما اإلقليم على املقيمني يف سويسرا    

وشجعت سويـسرا   . باجلهود املبذولة ملعاجلة املشاكل اليت يواجهها املهاجرون      اً  ونوهت أيض 
  .تنضم إليها بعدعلى التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل 

ونوهت بوروندي بإنشاء املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان مـن              -٨٤
وشجعت سويسرا على كفالة املساواة     . أجل تعزيز القدرات الوطنية إلعمال حقوق اإلنسان      

ورحبت بالتدابري الرامية إىل فصل القّصر عن    . بني الرجال والنساء ومكافحة العنف ضد املرأة      
  .وقدمت توصيات. كبار يف أماكن االحتجاز الوقائيال

اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة    ورحبت كمبوديا مبوافقة الربملان السويسري على      -٨٥
اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن محايـة     على ٢٠١٠ وبالتوقيع يف عام    مبكافحة االجتار بالبشر  

  .وقدمت توصيات. األطفال من االستغالل واإليذاء اجلنسيني
وطلبت كندا معلومات عن متديد رخص البقاء يف البلد بالنسبة للنساء ضحايا العنف        -٨٦

  .وقدمت توصيات. املرتيل وبشأن معايري إقامة الدليل على وقوعهن ضحايا مثل هذا العنف
وشجع الرأس األخضر سويسرا على جعل مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان متوائمة    -٨٧

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      ا على التصديق على     وشجعه. مع مبادئ باريس  
 وتنفيذ استراتيجيات وطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر والتمييـز            املهاجرين وأفراد أسرهم  

 يف جمال حقوق اإلنسان على املستوى وأشاد باجلهود الرامية إىل مواءمة السياسات    . العنصري
  .االحتادي ومستوى املقاطعات
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أثنت تشاد على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات املقدمة أثنـاء اجلولـة             و  -٨٨
وأعربت عن تقديرها للتعاون مع اآلليات الدوليـة        . األوىل من االستعراض الدوري الشامل    

  .وقدمت توصية. حلقوق اإلنسان ورحبت بالسياسات الرامية إىل محاية الشباب من العنف
اليت بذلتها سويسرا لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان         ونوهت شيلي باجلهود      -٨٩

واحلريات األساسية وبإنشاء املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان الذي أثبت            
  .وقدمت توصيات. التزامه الدويل بقضايا حقوق اإلنسان

ني اجلنسني  ونوهت الصني مع التقدير باجلهود اليت بذلتها سويسرا للنهوض باملساواة ب            -٩٠
وحبقوق الطفل، ومحاية املرأة من العنف املرتيل، ومكافحة االجتار بالبشر، وتقـدمي املـساعدة              

  .وقدمت توصيات. لألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين يف سبيل اندماجهم االجتماعي
والحظ الكونغو مع االرتياح بدء سريان مفعول الربوتوكول االختياري التفاقيـة             -٩١

عذيب والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            مناهضة الت 
وأثىن على سويسرا لسحبها حتفظها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             . املرأة

وهنأ سويسرا على جهودها حلمايـة      . املرأة بغية ضمان املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة        
عاقة والنساء واألطفال، وكذلك على ما تقوم به عمل من أجـل      حقوق األشخاص ذوي اإل   

  .التدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل
تفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائيـة      ونوهت كوستاريكا بانضمام سويسرا إىل اال       -٩٢

لتعذيب، وإنشاء  ، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ا       الدولية وحصاناهتا 
وهنأت سويسرا على مشروعها إلنشاء مؤسـسة       . آلية إلجراء زيارات إىل مراكز االحتجاز     

  .وقدمت توصيات. ملبادئ باريساً وطنية وفق
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     ونّوهت كوت ديفوار بتوقيع سويسرا على         -٩٣

توكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة       الربوإىل  اً  من االختفاء القسري، وانضمامها مؤخر    
إلدارة اً  وأثنت على سويسرا لبـذهلا جهـود      . التعذيب، وإنشاء اللجنة الوطنية ملنع التعذيب     

  .وقدمت توصيات. قضايا اهلجرة
ونوهت كوبا بالعمل الذي قام به البلد بشأن القضايا اجلنسانية والعنف ضد املـرأة                -٩٤

وقالت . قدم يف جمال محاية األشخاص ذوي اإلعاقة      وسلمت بتحقيق ت  . ومحاية حقوق الطفل  
وحثت . إنه يتعني بذل مزيد من اجلهود ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب           

  .وقدمت توصيات. سويسرا على زيادة مسامهتها يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية
ألطفال ورحبـت بتنفيـذ     حلقوق ا اً  خاصاً  وأثنت قربص على إيالء سويسرا تركيز       -٩٥

واستفسرت عن املبـادرات الـيت اختـذت        . الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    
 والتدابري اليت اختذت ملعاجلة     اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر      للتصديق على   

  .مشكلة انتحار األطفال األحداث
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كول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      ونوهت إكوادور بالتصديق على الربوتو      -٩٦
ودعتـها إىل  . والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة    

 واتفاقية حقوق   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       التصديق على   
د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري األول للعه      

  .وقدمت توصية. ١٢٢والسياسية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وأثنت مصر على سويسرا ملا قامت به لتعزيز حقـوق املـرأة وحقـوق الطفـل                  -٩٧

بالتدابري اليت اختذت اً وأحاطت علم. والستجابتها لطلبات التعاون يف استعادة األموال املنهوبة    
ة العنصرية وكره األجانب والتعصب الديين، ولكنها أعربت عن القلق إزاء االستفتاء            ملكافح

  .وقدمت توصيات. حلظر بناء املآذن وطرد الرعايا األجانب
وهنأت فرنسا سويسرا على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة            -٩٨

. التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة           
. وشجعت فرنسا على إدراج أحكام حمددة يف القانون املدين للمعاقبة على ممارسة التعـذيب             

 تنوي اعتماد تدابري ملكافحة التعـصب علـى أسـاس الـدين             واستفسرت عما إذا كانت   
  .وقدمت توصيات. املعتقد أو
وأثنت أملانيا على سويسرا اللتزامها الراسخ منذ أمد بعيد باحلرية وحقوق اإلنسان،              -٩٩

وأعربت عن تقديرها اللتزام سويسرا بتنفيذ توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الدوري            
  .يةوقدمت توص. الشامل
وأعربت اليونان عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا سويسرا لتنفيذ توصيات اجلولة األوىل              -١٠٠

  .وقدمت توصيات. من االستعراض، ورحبت بالتطورات اإلجيابية العديدة احلاصلة يف البلد
. ونوهت هندوراس بإنشاء املركز السويسري للخربات يف جمال حقـوق اإلنـسان             -١٠١

حيملون وثائق اهلوية     ال ا كانت تنوي اختاذ تدابري حلماية األشخاص الذين       واستفسرت عما إذ  
  .وقدمت توصية. والذين يقعون ضحايا اإليذاء واالجتار هبم

وأثنت هنغاريا على سويسرا ملا بذلته من جهود ملكافحة االجتار باألشخاص املنتمني              -١٠٢
قاضي بالعودة للعمل بنظام احلـصص  وأعربت عن أسفها للقرار ال    . إىل بلدان أوروبا الشرقية   

  .وقدمت توصيات. يتلق بالعمالة  فيمالثمانية دول أعضاء جدد يف االحتاد األورويب
وأثنت اهلند على سويسرا لتنفيذها برامج هتدف إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني                -١٠٣

ـ   . وحقوق املرأة، مبا يف ذلك إقرار إجازة األمومة مدفوعة األجر          ات عـن   وطلبـت معلوم
اخلطوات اليت اختذهتا لتعزيز إدماج املهاجرين والنساء واألطفال ذوي أصول أجانية يف سوق             

  .وقدمت توصيات. العمل
وأعربت إندونيسيا عن القلق إزاء حظر بناء املآذن وعرض ملصقات حترض علـى               -١٠٤

  .وقدمت توصيات. الكراهية العنصرية يف أماكن عامة
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اإلسالمية بتعديل الدستور بغية تعزيز الـضمانات املتعلقـة         مجهورية إيران   ورحبت    -١٠٥
  .وقدمت توصيات. بتيسري اللجوء إىل العدالة وباستقاللية القضاء

ونوه العراق باجلهود اليت تبذهلا سويسرا ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات وبالربامج             -١٠٦
 املتخذة لوضع حد لالسـتعمال      واستفسر عن التدابري  . الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري    

وطلب معلومـات عـن التـدابري       . املفرط للقوة ولعمليات الطرد القسرية مللتمسي اللجوء      
. ملكافحة التمييز العنصري والتدابري الرامية إىل حتسني حالة املهـاجرين واألقليـات            املتخذة

  .توصيةالعراق  قدمو
ذها البلد لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني       ورحبت آيرلندا بالتدابري اإلجيابية اليت اخت       -١٠٧

وأثنت على إدراج حكم حمدد يف القانون اجلنائي جيـرم تـشويه األعـضاء              . وحقوق املرأة 
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة    ونوهت آيرلندا مبوافقة البلد على التصديق على        . التناسلية لإلناث 

  .قدمت توصياتو .مبكافحة االجتار بالبشر
إيطاليا إىل حاالت من املواقف املعادية لألجانب وطلبت معلومات عـن           وأشارت    -١٠٨

واستفسرت عن حالة التمييز القائم يف جمال العمالة وعن مدى تنفيذ           . مسألة التنميط العرقي  
 بعد االستعراض الـذي     ٢٠٠٩خطة العمل بشأن املساواة بني اجلنسني اليت وضعت يف عام           

  . التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء علىأجرته 
 ونوه األردن بالدور الذي تضطلع به سويسرا لتعزيز برنامج عمل حقوق اإلنـسان              -١٠٩
ونـوه  . يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومحايـة املـدنيني            فيما

راءات اجلناية  باملرسوم املتعلق بتدابري محاية األطفال والشباب والقانون االحتادي املتعلق باإلج         
  .وقدم األردن توصيات. املطبقة على القُصَّر

وأعربت الكويت عن القلق إزاء تزايد العنصرية وكره األجانب وشددت على أمهية              -١١٠
. مكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري واعتماد تشريعات شاملة يف هذا الـصدد  

  . مت توصيةوقد. وأبرزت أمهية احلفاظ على احلرية الدينية
والحظت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أن سويسرا طرف يف العديد من صكوك              -١١١

وشجعت سويـسرا   . حقوق اإلنسان وأهنا سامهت بطريقة شاملة ومنفتحة يف تعزيز اجمللس         
املنظمات الدولية األخرى لزيـادة تطـوير اإلطـار          و على مواصلة تعاوهنا مع األمم املتحدة     

  .خيص تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سويسرا  فيماؤسسيالقانوين وامل
وأثنت ليبيا على اجلهود اليت بذلتها سويسرا للنهوض حبقوق اإلنـسان وبالتقـدم               -١١٢
وقـدمت  . وشجعت على احلوار مع خمتلف اجملموعات اإلثنية والدينية       . يف هذا الصدد   احملرز

  .ليبيا توصيات
را لتصديقها على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        وأثنت ليختنشتاين على سويس     -١١٣

. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولسياساهتا الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني           
ورحبت باجلهود السويسرية لضمان احلق يف التعليم لكل طفل، بغض النظر عن وضعه مـن               

  .وقدمت توصيات. حيث اإلقامة
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يا باجلهود اليت تبذهلا سويسرا العتماد تدابري تشريعية وبرامج لتعزيـز           ونوهت ماليز   -١١٤
والحظـت  . املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وملكافحة العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر          

. مثة مواقف تنم عن العنصرية والتعصب وكراهية األجانب إزاء غري املـواطنني يف البلـد               أن
  .وقدمت توصيات

 تايلند باخلطوات اليت اختذهتا سويسرا لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري          ونوهت  -١١٥
التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           

وفيما يتعلق  . وأشادت باجلهود املبذولة يف جمال محاية حقوق املرأة وحقوق الطفل         . ضد املرأة 
. خيص االحتجـاز قبـل احملاكمـة      فيما ني القُصَّر، نوهت باجلهود اليت اختذت     مبعاملة اجلاحن 

  .وقدمت توصيات
ونوهت ناميبيا بالتزام سويسرا حبماية ما ملواطنيها ولألجانب املقيمني يف بلدها مـن          -١١٦

. ونوهت بارتفاع متوسط العمر املتوقع وفعالية النظام الصحي يف سويـسرا       . حقوق اإلنسان 
  .ياتوقدمت توص

ويف اخلتام، شددت سويسرا على أمهية احلوار التفاعلي بالنسبة لسياستها الوطنية يف              -١١٧
وهي يف حاجة إىل    اً  جمال حقوق اإلنسان، مالحظة أن حقوق اإلنسان ليست مكفولة تلقائي         

 وبالتايل، من املهم أن تستعرض سياسة       .اًمن قبل اجلميع يومي   اً  الدفاع عنها وترسيخها داخلي   
. ق اإلنسان لكل بلد بانتظام وأن تستتبع عمليات االستعراض هذه بإجراءات ملموسـة            حقو
ألمهية عملية املتابعة، كان على سويسرا أن تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق يف هذا              اً  ونظر

  .٢٦  لاجملال بني اإلدارات االحتادية واملقاطعات السويسرية ا
مهية التزاماهتا على مستوى السياسة اخلارجيـة       على أ اً  وسلطت سويسرا الضوء أيض     -١١٨

بالعمل، يف مجلة أمور أخرى، على إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العاملي، وزيادة معونتها              
  .اإلمنائية الرمسية، وإعادة األموال املنهوبة، وكذلك يف جمال األعمال وحقوق اإلنسان

 الذي تنتهجه ساهم إىل حد كبري يف        وذكرت سويسرا أن نظام الدميقراطية املباشرة       -١١٩
. تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان مبا تتيحه من حوار عام دائم بشأن مجيـع املواضـيع والِقـيم                

والدعامة الثانية هي النظام االحتادي، وهي تكتسي أمهية كربى سواء بسواء، ألهنـا تكفـل               
  .عالقة القرب بني السكان والسلطات

) اجملموعـة الثالثيـة   (لدول ورئيس اجمللس وفريق املقـررين       وأعرب الوفد عن امتنانه ل      -١٢٠
  .أنه سينظر بعناية يف التوصيات اليت تلقاهااً واألمانة على مسامهاهتم يف عملية االستعراض، مالحظ

وشدد الوفد على األمهية اليت توليها سويسرا لعملية االستعراض الـدوري الـشامل       -١٢١
أن سويسرا بصدد االستعداد لطلـب جتديـد        اً  الحظلعضويتها يف جملس حقوق اإلنسان، م     

  .عضويتها وإلعادة تأكيد اعتزاز سويسرا باستضافة هذه املؤسسة
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :حتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي الواردة أناه بتأييد سويسرا  -١٢٢

ية مجيـع األشـخاص مـن       التصديق على االتفاقية الدولية حلما      -١-١٢٢
؛ النظر يف إمكانية االنـضمام إىل االتفاقيـة         )إسبانيا، فرنسا (االختفاء القسري   

  ؛)باراغواي، األرجنتني(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
إسـبانيا،  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٢-١٢٢

؛ اختاذ مزيد من التدابري للتصديق على       ) سلوفاكيا فرنسا، اهلند، هنغاريا، اليونان،   
؛ مواصـلة عمليـة التـشاور       )العراق(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

؛ اإلقـدام علـى     )شيلي(للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
؛ التـشجيع علـى     )مصر(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

؛ تسريع عملية   )املكسيك(قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      التصديق على اتفا  
؛ النظر يف إمكانية    )رواندا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
؛ التصديق على   )باراغواي(االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

  ؛)الصني(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب وقت ممكن 
تسريع انضمامها إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسائر   -٣-١٢٢

سيما تلك اليت تعهدت باالنضمام إليهـا         ال معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية،   
  ؛)بوتان(أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق 

مواصلة التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وضمان          -٤-١٢٢
ثيف اجلهود للتوقيع والتصديق على الصكوك الدولية حلقـوق  ؛ تك )بنن(تنفيذها  

سيما تلك اليت تعهدت بالتوقيع والتـصديق         ال اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد،     
؛ مواصلة عملية التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         )كمبوديا(عليها  

  ؛)كوت ديفوار(
حـة كـره األجانـب      اختاذ تدابري فعالة وتكثيف اجلهـود ملكاف        -٥-١٢٢

  ؛)الصني(والعنصرية من أجل تعزيز التعايش املتآلف بني الطوائف اإلثنية والدينية 
مواصلة تنفيذ الربامج والتـدابري الراميـة إىل مكافحـة ومنـع              -٦-١٢٢

يف سبيل حتقيق مزيـد  اً العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، واملضي قدم  
  ؛)كوبا(من التقدم من حيث تكافؤ الفرص 

__________ 

 .مل ُتحرر هذه االستنتاجات والتوصيات  **  
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استكمال اجلهود يف جمال اندماج األجانب مع االلتزام احلثيـث            -٧-١٢٢
  ؛)إكوادور(مبكافحة التمييز 

اختاذ مزيد من التدابري ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانـب     -٨-١٢٢
  ؛)سري النكا(وسائر أشكال التعصب 

ومظاهر مواصلة العمل على منع حوادث العنصرية والعداء للسامية           -٩-١٢٢
  ؛)االحتاد الروسي(وأفعال التطرف اليت حدثت يف سويسرا يف اآلونة األخرية 

سيما يف    ال تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز والتعصب،        -١٠-١٢٢
  ؛)تونس(حق ملتمسي اللجوء واملهاجرين واألشخاص من أصل أفريقي 

من ملتمسي اللجوء   إتاحة إمكانية االستعانة مبحام لكل احملتجزين         -١١-١٢٢
عن متكني الرعايا األجانب احملتجزين من        والذين ينتظرون إعادة ترحيلهم، فضالً    

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٦إمكانية إشعار قنصلياهتم والوصول إليها وفقاً للمادة        
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(للعالقات القنصلية 

وكره األجانـب يف    تكثيف اجلهود ملكافحة العنصرية والتعصب        -١٢-١٢٢
  ؛)اجلزائر(اجملتمع 
مواصلة اجلهود لضمان اندماج األجانب يف اجملتمع السويـسري           -١٣-١٢٢

  ؛)أنغوال(على حنو أفضل 
تكثيف اجلهود بطرق منها التعليم وإذكاء الوعي هبدف مكافحة           -١٤-١٢٢

  ؛)بولندا(التحيز ضد األقليات اإلثنية 
سيما علـى مـستوى       ال األعراق،تشجيع احلوار والتسامح بني       -١٥-١٢٢

  ؛)بولندا(املقاطعات والبلديات 
مواصلة التدابري الرامية إىل تنفيذ سياسات فعالة يف جمال اهلجـرة             -١٦-١٢٢

  ؛)أرمينيا(
مواصلة تنفيذ السياسة الراميـة إىل محايـة األقليـات الوطنيـة              -١٧-١٢٢

  ؛)أرمينيا(والتشجيع على التسامح الديين 
  ؛)بنغالديش(وضع املهاجرين واملسافرين معاجلة   -١٨-١٢٢
ضمان محاية الالجئني واملهاجرين وأفراد أسرهم، مبـا يف ذلـك             -١٩-١٢٢

  ؛)بيالروس(مع املعايري الدولية اً متاشياً العمل على اندماجهم اجتماعي
مواصلة سياستها لتحسني معيشة بعض الفئات مـن األشـخاص            -٢٠-١٢٢

  ؛)بوروندي ("سافرينامل"املنتمني إىل أقليات، مثل 
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تقليص الفوارق يف سوق العمل باعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة،           -٢١-١٢٢
  ؛)هولندا(مع إيالء اهتمام خاص للنساء 

اختاذ إجراءات ملعاجلة الفروق يف الدخل بني الرجـال والنـساء             -٢٢-١٢٢
  ؛)إسبانيا(الذين يشغلون نفس املناصب ويؤدون نفس حجم العمل 

تماد تدابري لتقليص أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف سـوق           اع  -٢٣-١٢٢
  ؛)بنغالديش(العمل 
مواصلة العمل على ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف مكـان             -٢٤-١٢٢

  ؛)سري النكا(العمل، مبا يف ذلك تنفيذ برامج ملكافحة الفوارق يف األجور 
ية بني النساء والرجال    بذل مزيد من اجلهود لتحقيق املساواة الفعل        -٢٥-١٢٢

  ؛)بوروندي(يف اإلطار املهين 
مواصلة اختاذ اخلطوات لتعزيز متثيل املرأة يف مواقع القيادة واختاذ            -٢٦-١٢٢

  ؛)رومانيا(القرار 
النظر يف إمكانية وضع خطة شاملة ملكافحـة االجتـار بالبـشر              -٢٧-١٢٢

  ؛)بولندا(
ر، على زيادة التعاون مـع      العمل، يف سياق مكافحة االجتار بالبش       -٢٨-١٢٢

  ؛)مولدوفامجهورية (بلدان املنشأ ومحاية الضحايا ومالحقة ومعاقبة اجلناة 
سـيما النـساء      ال اعتماد استراتيجية ملكافحة االجتار بالبـشر،       -٢٩-١٢٢

  ؛)اليونان(واألطفال، وحتسني محاية الضحايا وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم 
  ؛)ليبيا(نع االجتار بالبشر تكثيف اجلهود الوطنية مل  -٣٠-١٢٢
تكثيف اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر وإتاحة املوارد واخلـدمات           -٣١-١٢٢

  ؛)ماليزيا(الكافية يف سياق تلك اجلهود 
املضي يف تطوير استراتيجيتها ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل          -٣٢-١٢٢

  ؛)هنغاريا(اجلنسي بالتعاون مع بلدان املنشأ 
سـيما    ال كثيف محالت إذكاء الوعي بقضية االجتار بالبـشر،       ت  -٣٣-١٢٢

االجتار لألغراض اجلنسية، مستهدفة اجلمهور العام وكذلك الزبـائن احملـتملني           
  ؛)كندا(لتجارة اجلنس 

اً وضع استراتيجية وطنية ملكافحة بيع النساء واستغالهلن جنـسي          -٣٤-١٢٢
  ؛)بيالروس(
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يتعلـق بالنـساء      فيما اقتضى األمر، اختاذ تدابري جديدة، حيثما       -٣٥-١٢٢
  ؛)مولدوفامجهورية (ضحايا العنف املرتيل 

مواصلة اجلهود املبذولة حىت اآلن ملكافحـة العنـف اجلنـساين             -٣٦-١٢٢
  ؛)إسبانيا(

سيما العنف ضـد املـرأة        ال اختاذ تدابري ملكافحة العنف املرتيل،      -٣٧-١٢٢
  ؛)االحتاد الروسي(

ريب ألفراد الشرطة والنواب العامني والقضاة      مواصلة تقدمي التد    -٣٨-١٢٢
ورجال القانون بشأن نطاق أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر األفعال العنـصرية            

  ؛)املكسيك(وضرورة تنفيذ هذه األحكام 
التحقيق يف قضايا االستعمال املفرط للقوة أثناء عمليات توقيـف            -٣٩-١٢٢

  ؛)حتاد الروسياال(املشتبه فيهم واحتجازهم واستجواهبم 
املضي يف اختاذ تدابري ملكافحة األنشطة اإلجرامية وأنشطة العناصر           -٤٠-١٢٢

اإلرهابية ومنظماهتم يف سويسرا مما ميتد آثارها إىل أوطان أخرى بغية ضمان تقدمي 
  ؛)سري النكا(مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة 

ماية حقـوق املـسنني     النظر يف إمكانية تعزيز التدابري الالزمة حل        -٤١-١٢٢
  ؛)األرجنتني(

 ،فعـاالً اً   من القانون اجلنـائي تنفيـذ      ٢٦١مواصلة تنفيذ املادة      -٤٢-١٢٢
 يف القضاء على اإلفالت من العقاب ومينع اجلرائم ضد اإلنسانية،اً يساهم كثري مما
  ؛)أرمينيا(سيما اإلبادة اجلماعية  ال

 اجلنائي حلظـر اسـتخدام      اختاذ التدابري الالزمة لتعديل القانون      -٤٣-١٢٢
؛ اختاذ التدابري   )اليونان(ألغراض الدعارة   اً   عام ١٨ و ١٦األطفال البالغني ما بني     

ـ  ١٨ و ١٦عديل القانون اجلنائي حلظر توريط األطفال البالغني ما بني          تل يف اً   عام
  ؛)أوزبكستان(الدعارة 
ـ        -٤٤-١٢٢ شأن تكثيف اجلهود الرامية إىل االضطالع حبمالت توعية عامة ب

مجهوريـة إيـران   (سيما العقاب البـدين      ال اآلثار السلبية للعنف ضد األطفال،    
  ؛)اإلسالمية

تعزيز التدابري اليت نصت عليها االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة            -٤٥-١٢٢
مجهوريـة إيـران    (الفقر ليستفيد منها األفراد واجملموعات احملرومة واملهمـشة         

  ؛)اإلسالمية
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ات العامة حبيث يتمكن األطفـال مـن األوسـاط          تعزيز السياس   -٤٦-١٢٢
احملرومة واألطفال األجانب من التمتع بأحسن مـستوى ممكـن مـن التعلـيم              

  ؛)باراغواي(
تعزيز التعاون مع اآلليات وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة          -٤٧-١٢٢

  ؛)كوت ديفوار(ذات الصلة حبقوق اإلنسان والتابعة لألمم املتحدة 
يف اجلهود لتنفيذ مجيع التوصيات اليت التزمـت هبـا أثنـاء            تكث  -٤٨-١٢٢

  ؛)البحرين(االستعراض الدوري السابق 
التشاور مع منظمات اجملتمع املـدين يف سـياق متابعـة نتـائج               -٤٩-١٢٢

ـ           اً االستعراض الدوري الشامل، من أجل بلوغ إعمال التوصيات وتنفيذها عملي
  ؛)هولندا(

  ).تشاد(نسان وتعزيزها مواصلة محاية حقوق اإل  -٥٠-١٢٢
وستنظر سويسرا يف التوصيات التالية وستقدم الرد عليها يف الوقت املناسـب،              -١٢٣

  :على أال يتجاوز ذلك موعد الدورة الثانية والعشرين للمجلس
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص         -١-١٢٣

التـشجيع علـى التـصديق علـى        ؛  )إسبانيا، سلوفاكيا، اجملـر   (ذوي اإلعاقة   
عن وضع    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً       

  ؛)املكسيك(هلذه العملية  برنامج وطين ذي أولوية حيدد جدوالً
التصديق على الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص          -٢-١٢٣

نضمام إىل الربوتوكول االختياري األول     ؛ اال )إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية    
؛ تكثيـف   )بلغاريا، بـيالروس  (للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

اجلهود يف سبيل التصديق على الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل            
؛ التصديق على الربوتوكول االختياري     )شيلي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية قبل االستعراض الدوري         األول لل 
؛ النظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري         )هنغاريا(الشامل املقبل   

األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، من أجل حتـسني محايـة             
  ؛)أوروغواي(ية حقوق اإلنسان لألشخاص اخلاضعني لواليتها القضائ

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص            -٣-١٢٣
  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

النظر يف إمكانية التعجيل بالتصديق على الربوتوكول االختياري          -٤-١٢٣
؛ النظر يف )ياسلوفاك(الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
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إمكانية التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقـوق          
  ؛)ليختنشتاين(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

 املتعلقة خبفض حاالت انعـدام      ١٩٦١التصديق على اتفاقية عام       -٥-١٢٣
  ؛)سلوفاكيا(اجلنسية 
فاقية منظمة العمـل الدوليـة      النظر يف إمكانية التصديق على ات       -٦-١٢٣
  ؛)الفلبني (١٨٩ رقم
سحب ما تبقى من التحفظات علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل               -٧-١٢٣

  ؛)سلوفينيا(
 من اتفاقية حقوق    ١٠ من املادة    ١سحب التحفظات على الفقرة       -٨-١٢٣

  ؛)أوروغواي(الطفل 
من اتفاقية حقوق الطفـل     ) ج(٣٧سحب التحفظات على املادة       -٩-١٢٣

  ؛)وايأوروغ(
 من اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ٤٠سحب التحفظات على املادة       -١٠-١٢٣

  ؛)أوروغواي(
سحب التحفظ الباقي على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -١١-١٢٣

  ؛)سلوفينيا(التمييز ضد املرأة 
من اتفاقية القضاء على    ) ز(١-١٦سحب التحفظات على املادة       -١٢-١٢٣

سيما بالنظر إىل تعديل قانون احلقوق املتعلقة         ال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،    
باسم األسرة وقانون اجلنسية السويسريني املتوقع بدء سريان مفعوهلما يف كانون           

  ؛)أملانيا (٢٠١٣يناير /الثاين
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال سحب التحفظات على      -١٣-١٢٣

  ؛)مصر (التمييز العنصري
االتفاقية الدولية   من   ٤إمكانية سحب حتفظها على املادة      النظر يف     -١٤-١٢٣

  ؛)كوبا (للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  ؛)جنوب أفريقيا(للتعذيب اً تضمني القانون اجلنائي تعريف  -١٥-١٢٣
للتعذيب يشمل مجيـع العناصـر      اً  تضمني القانون اجلنائي تعريف     -١٦-١٢٣

؛ تضمني القانون اجلنائي    )نيوزيلندا(حقوق الطفل    من اتفاقية    ١الواردة يف املادة    
للتعذيب يشمل مجيع العناصر املنصوص عليها يف اتفاقية حقـوق الطفـل   اً  تعريف

  ؛)كوستاريكا(
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زيادة تطوير اهلياكل األساسية املؤسسية واحلقوقية، مبا يف ذلـك            -١٧-١٢٣
  ؛)بلغاريا(تعيني أمني مظامل على املستوى االحتادي 

مع مبادئ باريس خبصوص املركز السويسري      اً  اذ تدابري متاشي  اخت  -١٨-١٢٣
؛ تكثيف اجلهـود لتطـوير املركـز        )بلغاريا(للخربات يف جمال حقوق اإلنسان      

السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           
ال حقوق  ؛ حتويل املركز السويسري للخربات يف جم      )ماليزيا(ملبادئ باريس   اً  وفق

اإلنسان إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان كاملة االستقاللية مبا يتوافـق مـع             
 ٢٠١٥مبادئ باريس، عند انتهاء الفترة التجريبية املقررة هلذا املركز يف عـام             

  ؛)نيوزيلندا(
اعتماد التدابري الالزمة لتحويل املركز السويسري للخـربات يف           -١٩-١٢٣

ملبـادئ بـاريس،    اً  ة وطنية حلقوق اإلنسان وفق    جمال حقوق اإلنسان إىل مؤسس    
  ؛)سلوفينيا(ومنحها والية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان 

ملبادئ اً  النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق          -٢٠-١٢٣
  ؛)بولندا(باريس 
االحتاد (ملبادئ باريس   اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق       -٢١-١٢٣

  ؛)اليونان(ملبادئ باريس اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق؛)الروسي
ملبادئ باريس، مزودة   اً  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق     إنشاء  -٢٢-١٢٣

  ؛)أوروغواي(بوالية واسعة وموارد مالية وبشرية كافية 
ملبادئ باريس، مع   اً  إنشاء آليات تظلم على املستوى االحتادي وفق        -٢٣-١٢٣

تقالليتها الكاملة عن الدولة، وتكييف اآلليات القائمة مع هذه املبادئ          ضمان اس 
  ؛)نيكاراغوا(

تنصيب أمناء مظامل معنيني مبكافحة التمييز يف كل مقاطعـة مـن              -٢٤-١٢٣
  ؛)أستراليا(مقاطعات البلد 

توسيع والية اللجنة االحتادية لتمكينها من معاجلـة الـشكاوى            -٢٥-١٢٣
  ؛)ليبيا(ره األجانب املتعلقة بالعنصرية وك

زيادة تعزيز سلطات اللجنـة االحتاديـة السويـسرية ملكافحـة             -٢٦-١٢٣
  ؛)أستراليا(مع توصيات اجمللس األورويب اً العنصرية متاشي

تكثيف اجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية باختاذ تدابري العتمـاد           -٢٧-١٢٣
مل ملكافحة العنصرية   ؛ اعتماد تشريع شا   )كندا(تشريع شامل ملكافحة العنصرية     

  ؛)الربازيل(
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  ؛)فرنسا(اعتماد تشريع شامل ملكافحة العنصرية   -٢٨-١٢٣
اعتماد قانون شامل ملكافحة العنـصرية ينفـذ علـى مـستوى              -٢٩-١٢٣

؛ سن قانون شـامل ملكافحـة       )اليونان(الكونفدرالية السويسرية بشكل موحد     
 ؛)اهلنـد (شكل موحـد    ينفذ على مستوى الكونفدرالية السويسرية ب      العنصرية

اعتماد قانون شامل ملكافحة العنصرية يهدف إىل منع التمييز العنصري، وضمان           
  ؛)أوزبكستان(تنفيذه على كامل إقليم االحتاد السويسري 

املضي يف اإلصالحات التشريعية الضرورية يف جمـال مكافحـة            -٣٠-١٢٣
  ؛)إسبانيا(التمييز العنصري 

  ؛)مصر(شاملة ملكافحة التمييز العنصري اعتماد استراتيجيات   -٣١-١٢٣
اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانـب           -٣٢-١٢٣

؛ اعتماد خطة وطنية ملكافحة التمييـز       )كوستاريكا(وأشكال التعصب األخرى    
  ؛)إسبانيا(العنصري 

اعتماد خطة عمل وطنية وتشريع ملنع ومكافحة العنصرية والتمييز          -٣٣-١٢٣
عنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك وضع تعريف             ال

  ؛)جنوب أفريقيا(شامل للتمييز العنصري 
اعتماد خطة وطنية وتشريع ملكافحة التمييز العنـصري وكـره            -٣٤-١٢٣

  ؛)األردن(األجانب وأشكال التعصب األخرى 
ـ           -٣٥-١٢٣ واطنني مواصلة ضمان مستوى أفضل من احلماية حلقوق مجيع امل

وذلك بتنفيذ قانون ملكافحة التمييز الذي ميكن أن يتيح محاية فعليـة ملختلـف              
  ؛)كمبوديا(سيما الضعيفة منها   الالفئات االجتماعية،

اختاذ التدابري املناسبة ملكافحة العنصرية وكره اإلسـالم وكـره            -٣٦-١٢٣
تمـاد قـانون    سيما ضد أفراد اجلالية املسلمة، وكذلك اع        ال األجانب يف البلد،  

شامل ملكافحة العنصرية ينفذ على مستوى الكونفدرالية السويـسرية بـشكل           
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(موحد 
تعزيز التدابري الرامية إىل تدعيم اآلليات القائمة املعنية مبكافحـة            -٣٧-١٢٣

سيما التمييز العنصري، بطرق منها اعتماد قانون حمدد         ال مجيع أشكال العنصرية،  
ـ         حي  مـن   ٢للفقـرة   اً  ظر التحريض على الكراهية بدوافع عرقية ودينيـة، وفق

  ؛)إندونيسيا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢٠ املادة
اختاذ التدابري اإلضافية املطلوبة ملكافحة التمييز العنصري واإلثين          -٣٨-١٢٣

  ؛)األرجنتني(والديين 
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ابري ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك تنفيذ توصية        اعتماد مزيد من التد     -٣٩-١٢٣
اجمللس األورويب اليت دعت سويسرا إىل اعتماد تشريع شامل ملكافحـة التمييـز      

  ؛)أستراليا(خيص التوظيف والسكن يف الشأن املدين   فيماوحظر التمييز
إيالء مزيد من االهتمام لرصد ومكافحـة انتـهاكات حقـوق             -٤٠-١٢٣

القومية، مبا يف ذلك من خالل احتمال تطوير برامج مناسـبة           األقليات الدينية و  
تراعي التقاليد اإلثنية والثقافية للمهاجرين، واملساعدة يف الوقـت عينـه علـى      

  ؛)االحتاد الروسي(اندماجهم يف اجملتمع السويسري 
النظر يف إمكانية إطالق محلة لتثقيف وتوعية اجلمهور على نطاق            -٤١-١٢٣

التصورات املسبقة الـسلبية الـشائعة يف أوسـاط الـسكان           أوسع بغية جتاوز    
  ؛) ليشيت- تيمور(السويسريني إزاء الرعايا األجانب واملهاجرين 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التفاهم املتبادل بـني جاليـات             -٤٢-١٢٣
  ؛)تركيا(املهاجرين واجملتمع السويسري ككل 

 املكلفني بإنفاذ القـانون يف      إيالء اهتمام خاص لتدريب املوظفني      -٤٣-١٢٣
  ؛)تركيا(جمال مكافحة التمييز وتعزيز حقوق اإلنسان 

التشجيع على تدريب أفراد الشرطة يف جمال حقـوق اإلنـسان             -٤٤-١٢٣
  ؛)نيكاراغوا(اً مستمراً تدريب
إنشاء آلية مستقلة يف مجيع مقاطعات البلد تسند إليهـا مهمـة              -٤٥-١٢٣

شأن االستعمال املفرط للقوة واملعاملـة الوحـشية        التحقيق يف مجيع الشكاوى ب    
  ؛)أوزبكستان(وغري ذلك من اإليذاء على أيدي أفراد الشرطة 

مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع وقوع أعمال العنف بـدافع            -٤٦-١٢٣
العنصرية وكره األجانب اليت يرتكبها أفراد قـوات األمـن ضـد األجانـب              

  ؛)الربازيل(قدمي مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة واملهاجرين وملتمسي اللجوء وت
إجراء حتقيقات مستقلة يف االستعمال املفرد للقوة أثناء الترحيـل            -٤٧-١٢٣

  ؛)فرنسا(
مواصلة اجلهود ملكافحة كره األجانب وتدريب أفراد الـشرطة           -٤٨-١٢٣

تنـاول  ياً والنواب العامني والقضاة والذين يتهيئون لتقلد وظائف قانونية تـدريب         
  ؛)آيرلندا(نطاق اإلطار القانوين ذي الصلة وجمال تطبيقه 

اختاذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق أحكـام القـانون اجلنـائي             -٤٩-١٢٣
باخلطاب احملرض على الكراهية حبيث يشمل اعتبارات تتجاوز الكراهية          املتعلقة

اللغـة،  على أساس عرق الفرد ودينه وأصله، لتضم اعتبارات أخرى من قبيـل          
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واللون، واجلنس، واإلعاقة العقلية أو اجلسدية، وامليل اجلنسي، وغري ذلك مـن            
  ؛)كندا(االعتبارات 

سيما ضد العمـال      ال مواصلة اجلهود ملكافحة التمييز العنصري،      -٥٠-١٢٣
املهاجرين وأفراد أسرهم واألقليات الدينية، وخاصة املسمون، واألقليات اللغوية         

  ؛)ليبيا(
ختاذ مزيد من التدابري الفعالة ملكافحة أعمال العنصرية والتمييـز          ا  -٥١-١٢٣

سـيما    ال العنصري وكره األجانب اليت تستهدف فئات األقليـات يف البلـد،          
  ؛)ماليزيا(املسلمون 

التشجيع على احلوار مع خمتلـف       و تكثيف محالت إذكاء الوعي     -٥٢-١٢٣
سهيل حصول مجيع املهـاجرين     الديانات والفئات اإلثنية إلنشاء آليات قانونية لت      

  ؛)ليبيا(على حقوقهم 
اختاذ اإلجراءات القانونية بشأن الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز            -٥٣-١٢٣

مجهوريـة إيـران    (العنصري والتحريض على الكراهية العنـصرية والدينيـة         
  ؛)اإلسالمية

عن اً توفري السكن الالئق لالجئني وملتمسي اللجوء وأطفاهلم بعيد         -٥٤-١٢٣
  ؛)ناميبيا(ماكن غري الصحية مثل األماكن القريبة من املطارات األ

اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لتقليص معدل البطالة يف أوسـاط             -٥٥-١٢٣
  ؛)االحتاد الروسي(سيما النساء والشباب   الاملهاجرين،

أكرب بضمان معاجلة شـواغل     اً  أن هتتم السلطات االحتادية اهتمام      -٥٦-١٢٣
ين يف وضع غري قانوين على مستوى كل مقاطعـة بـنفس القـدر مـن         املهاجر

التعاطف، على حنو يتفق مع روح القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون              
  ؛)نيجرييا(اإلنساين الدويل 

اً تقدمي التدريب باللغة األم لألطفال املهاجرين بصورة تتحرى قدر          -٥٧-١٢٣
  ؛)تركيا( السلطات البلدية السويسرية أكرب من الفعالية، مع حتسني التعاون مع

اختاذ تدابري قانونية ملموسة ضد خطاب الكراهية والتحريض على       -٥٨-١٢٣
  ؛)مصر(الكراهية 

اختاذ تدابري دستورية وتشريعية فوريـة تكفـل عـدم انتـهاك              -٥٩-١٢٣
  ؛)مصر( حقوق اإلنسان لبعض األفراد أو الفئات "املبادرات الشعبية"

مانات مؤسسية تكفل محاية التزاماهتا يف جمـال حقـوق         إرساء ض   -٦٠-١٢٣
  ؛)النرويج(اإلنسان من املبادرات الشعبية اليت قد تنتهك هذه االلتزامات 
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املقـرر   و املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية     دعوة    -٦١-١٢٣
ب  واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذي      اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    

  ؛)بيالروس(لزيارة البلد 
حتسني السياسات الوطنية من أجل حرية الـدين وغريهـا مـن              -٦٢-١٢٣

  ؛)تايلند(ممارسات األقليات 
تعزيز وحتسني القوانني والنظم من أجل حرية الدين وغريها مـن             -٦٣-١٢٣

  ؛)تايلند(ممارسات األقليات 
 مـن   ١٩للمادة  اً  قاختاذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري وف        -٦٤-١٢٣

 للجنـة   ٣٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتعليق العام رقم          
  ؛)تركيا(املعنية حبقوق اإلنسان 

لزوم هلا بغية كفالة حرية الدين        ال ضمان حرية التعبري دون قيود      -٦٥-١٢٣
  ؛)ناميبيا(

إضافية يف  محاية ضحايا االجتار بالبشر بتخصيص موارد وخدمات          -٦٦-١٢٣
  ؛)هندوراس(مجيع املقاطعات ومعاقبة اجلناة حسب خطورة اجلرائم املرتكبة 

اعتماد تشريع ملكافحة االجتار بالبشر وتعزيزه على أن يركز على            -٦٧-١٢٣
مسألة االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات ويتيح الدعم الكامل للضحايا ويراعي     

  ؛)نيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطا(دور املقاطعات 
تصميم استراتيجية ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنـسي          -٦٨-١٢٣

للنساء والفتيات تشمل حتديد الضحايا ومحايتهم على النحو الصحيح، مبا خيلف           
  ؛)املكسيك(على البلد بأسره اً أثر

 عاملة السويسريةالتشجيع على توسيع التعاون الثنائي بني الفرقة ال  -٦٩-١٢٣
أخرى   الفرقة العاملة الرومانية املعنية مبكافحة االجتار بالبشر حبيث يشمل دوالً         و

  ؛)ملديف(من دول املنشأ 
حتديد املعايري اليت تطبق لدى النظر يف قضايا العنف عند متديـد              -٧٠-١٢٣

رخص إقامة ضحايا العنف املرتيل لتسهيل النظر يف طلباهتن بإنـصاف وبـصورة      
  ؛)نيوزيلندا(دة وشفافة موح
إىل سـبل االنتـصاف     اً  ضمان وصول ضحايا العنف املرتيل فور       -٧١-١٢٣

واحلماية، ومراجعة التشريع اخلاص برخص اإلقامة هبدف تفادي مـا ميكـن أن             
كأن تضطر املرأة على االستمرار يف عالقـات        اً  يترتب عليه تطبيق القانون عملي    

  ؛)جنوب أفريقيا(يتعرضن فيها لإليذاء 
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اختاذ تدابري لزيادة متثيل املرأة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري              -٧٢-١٢٣
؛ اعتماد تدابري خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة املرأة يف مجيع          )النرويج(خاصة مؤقتة   

  ؛)األردن(اجملاالت 
اختاذ تدابري صارمة ملكافحة التمييز جبميع أشـكاله، وال سـيما             -٧٣-١٢٣

  ؛)فييت نام(األجنبية التمييز ضد املرأة 
التحرك إلنشاء مكاتب للمساواة بني اجلنسني يف مجيع املقاطعات           -٧٤-١٢٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(لتيسري التنسيق على املستوى االحتادي 
اعتماد تدابري لتقليص أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف سـوق             -٧٥-١٢٣

سؤوليات األسرية واملسؤوليات   العمل، مبا يسمح للمرأة والرجل بالتوفيق بني امل       
املهنية، مبا يف ذلك بإتاحة ما يكفي من مرافق التعليم قبل املدرسي وأماكن رعاية              

  ؛)سلوفاكيا(األطفال 
اعتماد تشريع احتادي لتوفري احلماية من مجيع أشـكال التمييـز،            -٧٦-١٢٣
  ؛)النرويج(يف ذلك التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية  مبا

إدراج تشريع، يطبق بصورة موحـدة يف مجيـع أحنـاء االحتـاد          -٧٧-١٢٣
السويسري، ينص صراحة على محاية املثليات واملثليني واملّيـالني إىل اجلنـسني            
واملتحولني جنسياً من التمييز، ومراعاة القضايا اليت يواجهها املثليات واملثليـون           

د وضع قانون عـام عـن املعاملـة         واملّيالون إىل اجلنسني واملتحولون جنسياً عن     
  ؛)آيرلندا(املتساوية 

يتعلق مبعاملـة     فيما النظر يف إمكانية إدراج قواعد األمم املتحدة        -٧٨-١٢٣
النساء السجينات والتدابري غري االحتجازية للنساء املخالفات للقانون، املعروفة         

الـسجينات  ، يف سياستها املتعلقة مبعاملة النـساء        "قواعد بانكوك "كذلك باسم   
  ؛)تايلند(

بناء أو تصميم مرافق احتجاز للقُصَّر غـري املـصحوبني الـذين              -٧٩-١٢٣
يسعون للحصول على احلماية بوصفهم مهاجرين منفصلة عن مرافـق احتجـاز       

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الكبار 
محاية القُصَّر وضمان فصلهم عن الكبـار يف حالـة احتجـازهم            -٨٠-١٢٣

  ؛)أوزبكستان(
إقرار حظر قانوين صريح على العقاب البدين لألطفال يف البيوت            -٨١-١٢٣

  ؛)ليختنشتاين(
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مواصلة الترويج للقيم االجتماعية يف أوساط األطفال والـشباب           -٨٢-١٢٣
بتنفيذ محالت عامة جلعلهم يسامهون يف تنميتهم على أكمل وجه ولتفادي املآسي            

  ؛)نيكاراغوا(ت من قبيل االنتحار واإلدمان على املخدرا
االضطالع بدور فعال يف إعمال احلق يف التنمية على املـستوى             -٨٣-١٢٣

  ؛)باكستان(الدويل 
 يف املائة   ٠,٧زيادة املساعدة للبلدان النامية لرفعها فوق مستوى          -٨٤-١٢٣

؛ رفـع   )الكويـت (مع توصيات األمم املتحدة     اً  من الناتج القومي اإلمجايل متاشي    
 يف ٠,٧ املساعدة اإلمنائية الرمسية لتبلغ على األقـل عتبـة    مستوى مسامهتها يف  

  ؛)بنغالديش(املائة من الناتج القومي اإلمجايل 
إجراء تقييم لألثر بشأن االنعكاسات املمكنة لسياساهتا يف جمـال            -٨٥-١٢٣

التجارة اخلارجية واتفاقاهتا االستثمارية على متتع سكان البلدان الشركاء باحلقوق   
  ؛)بنغالديش(ة واالجتماعية والثقافية االقتصادي

مواصلة االضطالع بدور الريادة يف جملس حقوق اإلنسان يف جمايل   -٨٦-١٢٣
حقوق اإلنسان والبيئة، مبا يف ذلك عن طريق دعمها اخلبري املستقل املعين حبقوق             

  ).ملديف(اً اإلنسان والبيئة املعني مؤخر
  :سويسراأما التوصيات التالية فلم حتظ بدعم   -١٢٤

 على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       النظر يف إمكانية التصديق     -١-١٢٤
التـصديق علـى    ؛  ) إندونيـسيا  الفلبني،(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

) روانـدا  (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
قوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد        االتفاقية الدولية حلماية ح   االنضمام إىل   

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     ؛ اإلقدام على التصديق على      )بيالروس (أسرهم
؛ التصديق على االتفاقية الدوليـة      )مصر(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وضـمان تنفيـذها علـى            
؛ التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق       ) ليشيت -تيمور   (املستوى احمللي 

حقوق هذه الفئـة املستـضعفة      مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لضمان       
  ؛)اجلزائر(ومعاجلة انشغاالهتا بشكل أفضل 

سن تشريع حلظر أي تنظيم يشجع أو حيرض علـى العنـصرية              -٢-١٢٤
؛ سن تشريع حيظر وينص على عدم قانونية        )وترينيداد وتوباغ (والتمييز العنصري   

  ؛)باكستان(أي تنظيم يشجع أو حيرض على العنصرية والتمييز العنصري 
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رفع احلظر على بناء املآذن الذي اعتربته املفوضة السامية حلقوق            -٣-١٢٤
اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد بأنه متييزي بشكل صـارخ             

  ؛)تركيا(
املوافقة على تشريع شامل حبيث يتسىن التعامل مع مجيع احلقـوق         -٤-١٢٤

االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعـات         
بطريقة متجانسة؛ وضمان سبل االنتصاف القضائية الفعالة يف حالة انتهاك هـذه            

  ).مجهورية إيران اإلسالمية(احلقوق 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عـن موقـف          /الستنتاجات و وتعّبر مجيع ا    -١٢٥

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد فريق العمل بكامله
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