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  مقدمـة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل  (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        - ١
. ٢٠٠٨مـايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وقد ترأست وفد سويسرا . ٢٠٠٨مايو / أيار٨ يف ةدوعق اجللسة السابعة املوجرى االستعراض املتعلق بسويسرا يف
 االحتادية السويسرية للـشؤون  لوزارة َري، املستشارة االحتادية ورئيسة ا    - صاحبة السعادة السيدة ميشلني كاملي      

تمد الفريق العامل    واع .انظر املرفق الوارد أدناه    ، عضواً ٢٢املكون من   على تشكيلة الوفد،    الطالع  لو. اخلارجية
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٣ اليت ُعقدت يف ١١هذا التقرير املتعلق بسويسرا يف جلسته 

) اجملموعة الثالثيـة  (التالية  املقررين  ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .وغواي، وباكستان، وجنوب أفريقياأور: لتيسري االستعراض املتعلق بسويسرا

  : ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بسويسرا٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/CHE/1) (أ(١٥تقرير وطين أُعد وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
)A/HRC/WG.6/2/CHE/2(؛  

ــرة       )ج(   ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت ) ج(١٥م
)A/HRC/WG.6/2/CHE/3.(  

 أعدهتا سلفاًً الدامنرك، والسويد، واململكـة       أسئلةوأحيلت إىل سويسرا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة           - ٤
 الشبكة اخلارجية لالستعراض    على ألسئلةاوميكن االطالع على هذه     . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

  .الدوري الشامل

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

  ، قدمت صـاحبة الـسعادة الـسيدة ميـشلني         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨يف اجللسة السابعة اليت عقدت يف         - ٥
ة االحتادية السويسرية للشؤون اخلارجية وممثلة سويسرا، تقريـر    لوزارورئيسة ا  َري، املستشارة االحتادية     - كاملي  

وأكدت املمثلة على أن بلدها يشعر باالرتياح ألنه أحد أوىل البلدان اليت ختضع لالستعراض وألنه . سويسرا الوطين
وضـاع حقـوق     حتسني أ  كانيةمإوسويسرا مقتنعة بأن االستعراض الدوري الشامل ينطوي على         . تطوع بذلك 

اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، وأكدت أن االستعراض الدوري الشامل هو أحد املستجدات اهلامة يف جملس حقوق          
ن هذه اآللية اجلديدة لن     أاإلنسان، الذي أضيف إىل عدد كبري من اآلليات اليت تتناول إعمال حقوق اإلنسان، و             

. سان ما مل يتم تطبيقها باالستناد إىل احلوار وروح االنفتاحتتمكن من إحداث تأثري كامل على إعمال حقوق اإلن
وقد ورد يف إعـالن     . وستعتمد فعالية االستعراض على التحسن املرئي وامللموس حلالة حقوق اإلنسان يف البلدان           
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بعت وهلذا السبب، ات  ". مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة        "وخطة عمل فيينا أن     
ومع . ويسمح هذا النهج بتغطية مجيع احلقوق. سويسرا عند صياغة تقريرها هيكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  .واحدذلك، فإن كون حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومترابطة ال يعين أهنا مجيعاً من نوع 

. و ثقافة سياسـية أساسـية  وأكدت سويسرا أن نظامها االحتادي هو أكثر من جمرد هيكل مؤسسي، فه          - ٦
فالطبيعة االحتادية، واملشاورات الدميقراطية، ومحاية األقليات، والسعي إىل التوصل إىل حلول توفيقيـة، مجيعهـا              

ال تنـدرج يف اختـصاص االحتـاد         ووفقاً للدستور االحتادي،  . أدوات ال ميكن االستغناء عنها يف بناء سويسرا       
وللكانتونات . دها الكانتونات السويسرية والشعب السويسري إىل االحتاد      السويسري إال االختصاصات اليت تسن    

وينطوي اهليكل  . اختصاصات واسعة للغاية يف جماالت خمتلفة، منها التعليم ومرافق الشرطة والصحة وما إىل ذلك             
 يتعلق األمر   ع السلطات هو مبدأ أساسي عندما     يومبدأ تفر . االحتادي أحياناً على تشابك وتداخل بني املسؤوليات      

، أثناء إعداد التقرير الـوطين املخـصص لالسـتعراض          جرى احلفاظ كما  . بضمان حقوق املواطنني السويسريني   
  .  التحاور مع مجيع األطراف املعنيةثقافةالدوري الشامل، على 

 يتعلـق   فمثالً، وفيمـا  . املقدمة من املنظمات غري احلكومية    الرئيسية  درجت يف التقرير املالحظات     وقد أُ   - ٧
بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، قام فريق عامل مؤلف من ممثلني عن الكانتونات وعـن االحتـاد، ومـن                

 إىل احلكومة االحتادية بشأن جدوى      قُدمبرملانيني، بعقد اجتماعات خالل األشهر القليلة املاضية، وبصياغة تقرير          
ع الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق       وفيما يتعلق مبشرو  . إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    

ميكـن األخـذ هبـا يف        مبادئ توجيهية    تيحاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، رأت سويسرا أن أحكام العهد ت        
وهذه احلقوق هي ذات طابع برناجمي وال تؤدي بالضرورة إىل التذرع حبق ما أمام              . تشريعات وسياسات الدولة  

ة مكانيإ سويسرا بحثوت. ة معاهدة دولية تصدق عليها سويسرا تصبح فوراً جزءاً من التشريع الوطين   وأي. احملاكم
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي               

لقة بفئات ضعيفة حمـددة، كالنـساء       وفيما يتعلق بالقضاء على التمييز، هناك سلسلة من القوانني املتع         . اإلعاقة
القرارات، عملية صنع أن مجيع املواطنني يشاركون يف إىل  سويسرا أشارتو. واألطفال وذوي اإلعاقة، واألجانب

 قطاعات اجملتمع شىتن وُتبذل باستمرار جهود لضمان متكّ. ات السياسيةناقشوهناك درجة كبرية من الشفافية يف امل
 األمام وأنه إىلية حقيق وأخرياً، ذكرت سويسرا أن االستعراض الدوري الشامل هو خطوة .من اإلعراب عن آرائها

 وتقدمي توصيات حمددة وفهم اخلصائص والقيود اليت تواجهها البلدان فيما يتعلـق             غريُيتيح جماالً لالستماع إىل ال    
  .حقوق اإلنسانل بإعما

املتعلق باللجوء  اجلديد   نونالقا فيما يتعلق بتطبيق     ، ذكرت سويسرا  سلفاً ةورداً على أسئلة مكتوبة مقدم      - ٨
ة هي مقولة غري صحيحة، حيث إن األحكام القانونية         متشددمقولة إن بعض أحكام هذا القانون هي أحكام         أن  

 هي أحكام تتمشى مع الدستور االحتادي ومع القانون الدويل ٢٠٠٧يناير /اليت دخلت حيز النفاذ يف كانون الثاين
 اللجوء أن حيصل على ترخيص باإلقامة يف ملتمس، أصبح بإمكان ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين  ١بتداًء من   وا. العام

وفيما يتعلق مبعاملة األجانب، فإن القانون يتضمن ألول مرة أحكاماً بشأن اندماج            . حالة استيفائه شروطاً حمددة   
حة اجملال هلم للمشاركة يف احلياة السياسية واهلدف من ذلك هو ضمان تكافؤ الفرص أمام األجانب وإتا. األجانب

 وأنه ال يزال من اسويسرسكان يف  يف املائة من ال٢١ولوحظ أن األجانب ميثلون نسبة    . واالقتصادية واالجتماعية 
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 التدريب وفرص للعمل وتوفري اخلدمات الصحية العامة، وما إىل وفرياملطلوب بذل جهود يف جماالت حمددة، مثل ت 
يما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، فإن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً ناقصاً يف الوظائف ذات املسؤولية، حيث أما ف. ذلك

مت محالت توعية متنوعة    ظّوقد نُ . إنه ال يزال يصعب أحياناً على املرأة التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة            
عدة املالية لضمان دخول األطفال إىل رياض األطفال، وبذلت         وأتيحت املسا . للتشجيع على حتقيق هذه املساواة    

ذ عدد من املشاريع لتحقيق املساواة يف       فّكما نُ . جهود يف مجيع أحناء البلد لضمان التحاق مجيع األطفال باملدارس         
ان، فـإن  ويف إطار الربمل. ت اليت تكفل تكافؤ املرتباتتشجيع الشركااألجور بني الرجل واملرأة، بطرق من بينها      

جملَسيه متفقان باإلمجاع تقريباً على التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 حالياً  ريوجي. ، ما مل يتم املطالبة باستفتاء بشأنه      ٢٠٠٨يوليه  /التمييز ضد املرأة، الذي من املقرر أن يتم يف متوز         

 اتفاق عمـل    عقدنات املتصلة هبا، وميكن التوصل إىل أحكام أنسب من خالل           التوفيق بني إجازة األمومة واإلعا    
وفيما يتعلق بالعنف ضد األطفال واالنتحار، فإن اتساع نطـاق          . مجاعي أو اختاذ تدابري على صعيد الكانتونات      

ك إحصاءات وهنا. تطلب إجراء مزيد من الدراسات الشاملة جلميع أحناء البلديظاهرة العنف اجلنسي ضد األطفال 
جنائية، ولكنها ال تبني النطاق الكامل للمشكلة، حيث إنه ال تزال هناك بعض احلاالت اليت مل يتم اإلبالغ عنها                   

 ٢٠٠٥وفيما يتعلق مبوضوع االنتحار بني املراهقني، كشف تقرير أعتمده اجمللس االحتـادي يف عـام                . بالكامل
معدل حدوثها على   متوسط  تجاوز  ت حالة انتحار سنوياً،     ١ ٤٠٠النقاب عن أن حاالت االنتحار، البالغ عددها        

وال بد من تعزيز التدابري الوقائية، وال سيما على صعيد الكانتونات، هبدف احلد من عدد حاالت                . مستوى العامل 
ورداً على الـسؤال  . وفيما يتعلق بسوء معاملة األطفال، لوحظ أن العقاب اجلسدي حمظور يف املدارس        . االنتحار

العقاب اجلسدي يف املرتل، ذكرت سويسرا أن الدستور االحتادي حيمي سمح مبمارسة ُيطروح ملعرفة ما إذا كان امل
ة ويعاقب على أية عقوبة جسدية يتعرض هلا الطفل، وينص علـى            هينبصفة خاصة الطفل من العقوبة واملعاملة امل      

  .مرتكبيهامقاضاة 

  االستعراض احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع - باء 

 وفداً ببيانات وأشادوا بسويسرا على ارتفاع       ٤٢خالل احلوار التفاعلي الذي أعقب تقدمي التقرير، أدىل           - ٩
  .مستوى متثيلها يف جلسة احلوار وعلى جودة العرض الذي قدمته، وكذلك على جودة تقريرها الوطين

نون اإلنساين ومن أجل النـهوض حبقـوق        ورحبت اجلزائر بتفاين سويسرا يف سبيل التعددية وتعزيز القا          - ١٠
وسألت عن التدابري الـيت تتخـذها       . اإلنسان، وبدورها املعنوي الرائد يف استضافة مؤسسات متعددة األطراف        

وأيَّدت اجلزائر توصية جلنة القضاء علـى       . كره األجانب املتنامية، وال سيما كره اإلسالم       ملعاجلة ظاهرة سويسرا  
كمـا أيَّـدت    . عت سويسرا إىل مواصلة جهودها ملنع ظاهرة كره األجانب ومكافحتها         التمييز العنصري اليت د   

طاليب اللجـوء والالجـئني     األطفال من   اجلزائر التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل، وال سيما فيما يتعلق ب           
لعمال املهاجرين وأفراد وأوصت اجلزائر سويسرا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا. واملهاجرين

  .كما أوصتها بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان. أسرهم

وذكرت . ورحبت الربازيل باجلهود امللموسة اليت تبذهلا سويسرا لتعزيز حقوق اإلنسان وقيم الدميقراطية             - ١١
ق الطفل، وأشـكال    أن سويسرا ردت إجيابياً على عدة حتديات يف جمال حقوق اإلنسان، منها تلك املتعلقة حبقو              

. اإلعاقة، وامليل اجلنسي، واحلق يف التعليم، لكنه يتعني عليها أن تركز بصورة أكثـر علـى حتـديات أخـرى                   
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ت الربازيل عن اخلطوات املُتخذة لتعزيز حقوق الطفل، وعن أهم جوانب السياسات املتعلقـة مبعاملـة                رسفتاسو
شكال التمييز، وعن التحديات اليت تواجهها دولة احتادية يف املهاجرين، وعن تعزيز مكافحة العنصرية وغريها من أ

وأوصت الربازيل سويسرا بالتـصديق علـى الربوتوكـول         . ضمان اتباع هنج متسق إزاء تعزيز حقوق اإلنسان       
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وباالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري األول               

التحليل الوطين لقانون اللجـوء يف      تعزيز  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبالعمل على         امللحق  
  .ضوء االتفاقيات الدولية ذات الصلة

  مراجعـة قـانون اللجـوء      : وأكدت بلجيكا أن اجملتمع املدين أعرب عن قلقه إزاء سياسات اهلجـرة             - ١٢
 بشأن مـسألة    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١إىل االستفتاء الذي سُيجرى يف       واملبادرات الشعبية، وأشار     ٢٠٠٦لعام  

، حكمت احملكمة االحتادية بأن التصويت بشأن التجنس هو أمر غري قانوين؛ فالتجنس             ٢٠٠٣ويف عام   . التجنس
والحظت بلجيكا أنه ال    . هو إجراء إداري، ال سياسي، كما أن التصويت حيرم املرشحني من احلق يف االستئناف             

جد حالياً هيئة قانونية ميكن هلا البت يف قانونية أية مبادرة شعبية، وأن الربملان، الذي ُيَعدُّ هيئة سياسية، هـو                    تو
واستفسرت بلجيكا عن الطريقة اليت     . وحده اجلهة املَخوَّلة النظر يف القرارات املتعلقة مبشروعية املبادرات الشعبية         

. عبية اليت قد تثري مشاكل بالنسبة لقانون حقوق اإلنـسان أو ختالفـه            تتبعها سويسرا يف معاجلة املبادرات الش     س
 أو تدابري أخرى حبيث يتم النظر يف حقوق اإلنـسان           يةتشريعتدابري  وأوصت بلجيكا احلكومة االحتادية باعتماد      

  .مات الدوليةأوالً، من جانب اهليئة القضائية، وال سيما أثناء إعداد املبادرات الشعبية لضمان امتثاهلا لاللتزا

 بإنشاء مؤسسة احتادية مستقلة معنية ٢٠٠٢والحظت اهلند أن جلنة حقوق الطفل أوصت سويسرا يف عام   - ١٣
. ٢٠٠١قوق اإلنسان قدمت توصـية مماثلـة يف عـام    املعنية حبلجنة الحبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وأن   

بـادئ  متتثـل مل  قوق اإلنسان   حلجل مؤسسة وطنية    ولذلك، تود اهلند أن توصي سويسرا بأن تنشئ على حنو عا          
قوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء     املعنية حب لجنة  الالتوصيات اليت قدمتها    يف اعتبارها   ت اهلند   إذ وضع و. باريس

على التمييز ضد املرأة بشأن وضع املرأة يف اجملتمع السويسري وفيما يتعلق بعدم وجود تعريف يف القانون الداخلي 
 أوصت سويسرا بأن تنظر يف إنشاء جلنة وطنية للمرأة لتيسري اتباع هنج شامل على قد ف،"التمييز ضد املرأة"سألة مل

ت اهلند عن سبب عدم َتَضمُّن الدستور االحتادي خطراً رمسياً للرق، رساستفكما . الصعيد الوطين إزاء قضايا املرأة
  . من التقرير الوطين٤٦على حنو ما يرد يف الفقرة 

اإلدارية يف جمال حقـوق اإلنـسان،       االستشارية و ونوهت ماليزيا بوجود هيئات خمتلفة تقدم اخلدمات          - ١٤
وشكرت سويسرا علـى    . وأعربت عن اهتمامها مبعرفة املزيد عن كيفية قيام هذه اهليئات بأعماهلا بشكل متآزر            

عن إعجاهبا باجلهود الـيت     ت  عربأو. ناملعلومات اليت قدمتها بشأن موضوع إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسا         
سويسرا للتصدي آلفة العنصرية، وشجعتها على مواصلة اختاذ تدابري فعالة للتصدي للشواغل املتعلقة حبقوق تبذهلا 

  . بصورة أفضل يف اجملتمع السويسريهاجادممن أجل إات األجنبية واألقليات الوطنية لياإلنسان لدى اجلا

 السنوات األخرية الكشف عن ازدياد مظاهر العنصرية وكـره األجانـب يف    يف جرىوذكرت مصر أنه      - ١٥
كما . سويسرا، وأوصت بتعزيز اآلليات املوجودة ملكافحة العنصرية وبوضع تشريع حمدد يتعلق بالتمييز العنصري            

ة قد باتت   ية ودينية حمدد  رقرأت أن مظاهر التحريض على الكراهية العنصرية والدينية اليت ُتمارس ضد أقليات ع            
ممارسة شائعة، وأوصت باعتماد قانون حمدد ملكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية، عمالً بأحكـام               
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 الحظت مـصر أن الدسـتور       ماك.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠ من املادة    ٢الفقرة  
على أهنا حقـوق، يـشري إىل احلقـوق االقتـصادية           السويسري، وإن كان يعترف باحلقوق املدنية والسياسية        

على النحو الواجب تنفيذ العهد الدويل أن يتم واالجتماعية والثقافية على أهنا أهداف اجتماعية، ولذلك فال ميكن 
وأوصـت  .  عاما١٥ًاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي صدقت عليه سويسرا منذ أكثر من          

يف القانون الداخلي فيما يتعلق بـاحلقوق االقتـصادية          تقومي هذا الوضع، وبإرساء أهلية التقاضي     مصر سويسرا ب  
كما أوصت سويسرا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين . واالجتماعية والثقافية

  .وأفراد أسرهم

 واهلند بشأن ضرورة إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق          وأيَّدت كندا التوصية اليت قدمتها كل من اجلزائر         - ١٦
س الدميقراطي، أوصت كندا باإلبقاء على إمكانية االحتكام إىل القضاء يف           يوفيما يتعلق مبوضوع التجن   . اإلنسان

والحظت أن معظم اجملرمني األحداث يعاملون على أهنم بالغون، وأوصت مبعاملة اجملـرمني دون              . مسألة التجنس 
 ترخيص هاوفيما يتعلق بوضع املرأة األجنبية اليت تتعرض للعنف واليت يكون منح     . رة معاملة خمتلفة  سن الثامنة عش  

ترخيص اإلقامة المرأة متزوجة تقع ضحية يكون إلغاء اإلقامة رهناً بعيشها مع زوجها، أوصت كندا سويسرا بأن 
وفيمـا  . كامل ألثر ذلك على املرأة وأطفاهلا      للمراجعة وينبغي أال يتم إال بعد إجراء تقييم          اًضعاالعنف املرتيل خ  

يتعلق باألعمال الوحشية اليت ُترتكب ضد األجانب خالل إلقاء القبض عليهم أو ترحيلهم، أوصت كندا بتوظيف  
أفراد من األقليات يف صفوف قوات الشرطة وبإنشاء هيئة تسند إليها مهمة القيام بالتحقيق يف املمارسات الوحشية 

   كما أوصت كندا سويسرا مبواصلة جهودها لتعزيز استخدام لغة ال ختاطـب أحـد اجلنـسني                 .لرجال الشرطة 
  .دون اآلخر

إمكانية وأيدت فرنسا البيانات السابقة اليت تفيد بأن عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يقوض                 - ١٧
. التطورات يف هذا اجملال   مبعرفة  ، وأكدت جمدداً اهتمامها      نظرة شاملة  حالة حقوق اإلنسان يف سويسرا    إىل  النظر  

كما طلبت معلومات عن عملية اعتماد قانون احتادي ملكافحة املمارسات التمييزية، وال سيما التمييز ضد ذوي                
ت فرنـسا   رساستفويف هذا اإلطار،    . ياًجنس ة واملتحولني اجلنسيمزدوجي امليول   اإلعاقة وضد املثليني واملثليات و    

كما أحاطـت   .  والعقوبات حبق مرتكيب انتهاكات حلقوق ذوي امليول اجلنسية املغايرة         أيضاً عن طبيعة اجلزاءات   
علماً بالدراسة املتعلقة باألثر القانوين املترتب على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                 

  .االختفاء القسري، وأوصت بالتصديق عليها

 من اتفاقيـة مناهـضة      ١للتعذيب يتمشى مع مجيع عناصر املادة       وذكَّرت املكسيك بعدم وجود تعريف        - ١٨
ت عن التدابري اليت تعتزم رسفتاسالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و         

نون لت عما إذا كانت هناك أية دراسات قد أجريت بشأن تطابق القـا            أكما س . سويسرا اختاذها يف هذا اجملال    
 ١٩٦٧ املتعلقة بالالجئني وبروتوكول عـام       ١٩٥١السويسري للجوء مع التزامات سويسرا مبوجب اتفاقية عام         

امللحق هبا، واقترحت على سويسرا إعادة النظر يف تشريعها بشأن اللجوء والالجئني يف ضوء هذين الصكني، عند                 
ق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد  وأوصتها بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللح . االقتضاء

كما أوصتها بإنشاء أو تعيني آلية وطنيـة ملنـع          . املرأة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب      
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قوق املتعلقة حب تفاقية  الالتعذيب وباالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وا           
  .شخاص ذوي اإلعاقةاأل

 من االتفاقية الدولية للقضاء على      ٤وأعربت كوبا عن أملها يف أن تسحب سويسرا حتفظها بشأن املادة              - ١٩
وذكّرت كوبا بالعمل اإلنساين الذي     . ها يف تقدمي توصية يف هذا الشأن      رغبتمجيع أشكال التمييز العنصري، وعن      

 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة        ٠,٧ويسرا نسبة   لت عن إمكانية ختصيص س    أتقوم به سويسرا، وس   
وأوصت كوبا سويسرا بالنظر يف زيادة .  يف املائة٠,٤ ونسبته اإلنسانية، باملقارنة مع ما قدمته يف السنوات املاضية

. داف اإلمنائية لأللفية مسامهةً منها يف بلوغ األه، احلق يف التنميةإلعمالدعمها ومساعدهتا للبلدان النامية كوسيلة 
  .األحداثت كوبا عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها للتصدي الرتفاع معدل االنتحار بني رسفتاسوأخرياً، 

  داخالت، أشارت سويسرا إىل وجـود مكتـب يف اإلدارة االحتاديـة يقـوم منـذ               هذه امل ورداً على     - ٢٠
وذكرت أن البحوث جاريـة يف هـذا        .  وتقدمي املساعدة إليهم    بتنسيق العمل املتعلق حبماية األطفال     ١٩٩٦عام  

. اجملال، وتقدَّم إعانات، وهناك خط اتصال مباشر متوفر جماناً طوال اليوم ملساعدة الشباب يف مجيع الكانتونـات      
 اإلدارات املعنية يف كل كانتون السهر على صحة الشباب وتوفري التعليم هلـم، وتـضطلع الكانتونـات                  ىلوتوت
والدستور االحتادي يكفل حقـوق  . ادرات لتحسني تدريب املهنيني على التصدي للعنف املمارس ضد األطفال     مبب

 تطبيق األحكام الدولية حلقوق اإلنسان مباشرةً، وبإمكـان املهـاجرين           رياإلنسان للمهاجرين يف سويسرا، وجي    
 االحتادي والربملان حيرصان دومـاً علـى        وأكدت أن اجمللس  . املطالبة باحلماية مبوجب هذه األحكام أمام احملاكم      

ـ أية مبادرة القوا  لفت  خاوإذا  . التحقق مما إذا كانت املبادرة الشعبية تتمشى مع االلتزامات الدولية لسويسرا            دع
وقد حدث ذلك يف عام . بطالن تلك املبادرة كلياً أو جزئياًإلغاء و، تعلن اجلمعية االحتادية  الدويلللقانونالقطعية 
وفيمـا يتعلـق    . اإلعادة القسرية شأن مبادرة تتعلق بسياسة اللجوء، حيث وجد أهنا ختالف مبدأ عدم             ب ١٩٩٤

معايري العهـد   أن  بإمكانية املقاضاة على أساس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يرى اجمللس االحتادي            
، رأت  ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار . ةمباشربصورة  طبق  نتال  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      الدويل  

احملكمة االحتادية أن العهد يتضمن قائمةً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد كل دولة طرف بإعماهلا 
 املوارد املتاحة هلا، وأن سويسرا ترى أن العهد يتضمن أحكاماً برناجميـة تقـدم التوجيـه إىل                  يف حدود تدرجيياً  

وفيما يتعلق بأبناء األشخاص املتنقلني واحلق يف التعليم، فإن مسألة ضمان الفرص ألبنـاء الُرحَّـل                . احلكومات
ومن بني احللول . نطوي على حتديات ينبغي مواجهتها    ت لةأمس يللحصول على التعليم يف ضوء طريقة معيشتهم ه       

يها أسرها فصل الشتاء، وتزويدهم أثناء فصل العملية هلذه القضية إحلاق األطفال باملدارس يف املناطق اليت تقضي ف    
الصيف مبا حيتاجونه من لوازم مدرسية لكي يتلقوا التعليم عن طريق املراسلة بشكل ميكنهم من التواصـل مـع                   

 يف املائة ٠,٤ بنسبة  ٢٠١٥- ٢٠٠٨وقد حددت سويسرا مستوى املساعدة اإلمنائية اخلارجية يف الفترة          . معلميهم
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥١ وممارساهتا مع اتفاقية عام      اوتكفل سويسرا تطابق تشريعاهت   . مجايل اإل ليمن الناتج احمل  

  .يف جمال حقوق اإلنسانالالجئني وغريها من االلتزامات الدولية 

وأشارت الصني إىل التقرير الوطين وإىل التقرير الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والذي يشري   - ٢١
فال يزال معدل . ة ال تزال تعاين أشكاالً خمتلفة من التمييز يف جمال العمل ويف احلياة اليومية على السواءإىل أن املرأ 

مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات السياسية منخفضاً، وال يزال العنف ضد املرأة واالعتداء اجلنسي عليها هاجسني                
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  تمـدت جمموعـة مـن التـدابري حلمايـة حقـوق           وتود الصني معرفة ما إذا كانت احلكومة قد اع        . خطريين
  .املرأة ومصاحلها

 ، فـإن بعـض      ٢٠٠٦على الرغم من إنشاء اجمللس السويسري للديانات يف عام          أنه   إىلوأشار املغرب     - ٢٢
ومبا أن السكان األجانـب يواجهـون       .  ال تزال تشكل مصدراً للقلق     اجلالية اإلسالمية املبادرات اليت تستهدف    

 سويسرا يأمل أن تعزز  املغرب  فإن  ،   والعمل  التعليم والتدريب  الت يف جما   املواطنني السويسريني  صعوبات أكثر من  
 وأن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            الت اجملا هاإلجراءات اليت تتخذها يف هذ    

   وفقـاً سسة وطنية حلقـوق اإلنـسان       شجع املغرب سويسرا على إنشاء مؤ     يو. العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
  .ملبادئ باريس

سويسرا حتفظات عديدة بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ال تزال لدى     هوالحظت سلوفينيا أن    - ٢٣
والسياسية وبشأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وطلبت تقدمي معلومـات عـن                 

ت عما إذا كانت سويسرا تنوي سحب أي من هذه رسفتاسذي تستند إليه سويسرا يف ذلك، واألساس املنطقي ال
وعندما رشـحت   . التحفظات يف املستقبل القريب، وعما إذا كانت تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان            

هم يف وضـع    ، أعلنت طوعاً أهنا ستس    ٢٠٠٦سويسرا نفسها لالنتخابات املتعلقة مبجلس حقوق اإلنسان يف عام          
. يتعلق بكل بلد؛ ورجت سلوفينيا من سويسرا تقدمي معلومات حديثة عن هذا املوضوع            " مؤشر حلقوق اإلنسان  "

وأوصت سويسرا مبواصلة معاجلة موضوع مكافحة األسباب اجلذرية للتمييز، وال سيما التمييز ضد املرأة املهاجرة         
كما أوصتها  . النظامية اليت حتول دون التمتع حبقوق متساوية      األجنبية، وذلك من خالل تذليل العقبات القانونية و       

أو االجتار خلطر   /باختاذ تدابري للحيلولة دون تعرض املرأة املهاجرة اليت تقع ضحية العنف اجلنسي والعنف املرتيل و              
بأن تأخذ بشكل كامـل ومنـتظم       كما أوصت سلوفينيا سويسرا     . الترحيل، يف حال اإلبالغ عن هذه احلوادث      

  .لدى متابعتها لالستعراض الدوري الشاملمستمر باملنظور اجلنساين و

وأوصت هولندا سويسرا بأن تعزز جهودها لضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وال سـيما الفـرص      - ٢٤
 يف املائة من السكان ليسوا مواطنني سويسريني،        ٢٠والحظت هولندا أن    . املتاحة للمرأة من بني فئات األقليات     

 هذا الواقع على أنه مشكلة حمتملة، ويف حال اإلجياب، عما إذا كانت             إىلعما إذا كانت احلكومة تنظر      لت  أوس
وأوصت بالسعي إىل   .  يف احلياة السياسية   تنظر يف إمكانية زيادة مشاركة فئات األقليات وغريها من غري املواطنني          

ـ        وضع تشريع احتادي لتوفري احلماية من مجيع أشكال التمييز، مبا            ق يف ذلك التمييز بسبب امليل اجلنسي، وأن تطّب
  .رتا كتوجيه لتعزيز التزام احلكومة بعدم التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسيةكاامبادئ يوغي

وأيدت الفلبني جهود سويسرا الرامية إىل تعزيز ودعم اآلثار اإلجيابية للهجرة، وشكرهتا علـى دورهـا                  - ٢٥
وأوصت الفلبني سويسرا بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية         . العاملي للهجرة والتنمية  النشط يف تعزيز احملفل     

 وفقاًحلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وبإنشاء مؤسسة وطنية احتادية مستقلة حلقوق اإلنسان           
  .ادئ باريسبمل

 منظمة غري  ١٠٠الشمالية عن ارتياحها ألن أكثر من       وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا         - ٢٦
 يف  ةيف عملية إعداد التقرير الوطين، وأوصت سويسرا بزيادة التشاور مع أصحاب املصلح           ستشريت  اقد  حكومية  
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كما أوصتها باملبادرة إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         . عملية متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل     
ت عن رد فعل سويسرا إزاء االنتقاد املوجه إىل تشريعها املتعلق باألجانب، وال سيما رسفتاسو. ئ باريسبادملاً وفق

ورحبت اململكة املتحدة بدخول قانون االحتاد السويسري للشراكة املدنية حيـز           . األجانب من أصل غري أورويب    
كما طلبت تقدمي . ج املثليني جنسياً للتمييزالنفاذ، إال أهنا أوصت باختاذ خطوات إضافية لضمان عدم تعرض األزوا

معلومات حديثة عن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة               
  . التعذيب، وأوصت بالتصديق على هذا الصك اهلام يف املستقبل القريب

را، وهي تقاليد عميقة اجلذور، وبدور سويـسرا        ونوهت قطر بالتقاليد املتعلقة حبقوق اإلنسان يف سويس         - ٢٧
ومبا أن سويسرا هي من البلدان الـيت        . الرائد يف استحداث جملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل        

، تود قطر أن تستفسر عما تبذله سويسرا من جهود وما تقدمه  يف أوروباتستضيف إحدى أكرب اجلاليات األجنبية
وطلبت قطـر مزيـداً مـن       .  تدابري ملنع استهداف األجانب، ال سيما املسلمون منهم        من ضمانات وتتخذه من   

  .ىل أفراد من ديانات أخرىإ ةاءإلسبة سويسرا يف حتقيق التوازن بني حرية التعبري وضمان عدم اجتراملعلومات عن 

 يف الفوارقما فيما يتعلق بوسألت كولومبيا عن التدابري املتخذة لزيادة حتقيق التوازن بني اجلنسني، وال سي  - ٢٨
كما . املرتبات، والطريقة اليت ميكن من خالهلا للمرأة التوفيق بني رعاية الطفل وزيادة مشاركتها يف سوق العمل               

طلبت معلومات عن محاية حقوق العمال املهاجرين، وال سيما املرأة املتزوجة من عامل مهاجر، وعن احتماالت                
  .لدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمتصديق سويسرا على االتفاقية ا

ورحبت السنغال بالتقدم احملرز يف جماالت الرعاية الصحية واالجتماعية واحلريات األساسية بشكل عام،               - ٢٩
وأعربت عن أملها يف أن تواصل سويسرا حتقيق النجاح يف جهودها املبذولة لتحسني أوضاع املهاجرين، والتصدي 

وسألت عما إذا كانت سويسرا قـد       . ر على حنوٍ أفضل، ووضع حد ملخاطر ازدياد كره األجانب والتعصب          للفق
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،          ٤نظرت يف إمكانية سحب حتفظها بشأن املادة        

  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهموعما إذا كانت تنوي التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 

. وأعربت أذربيجان عن رغبتها يف معرفة ما إذا كانت سويسرا تنوي إنشاء جلنة احتادية حلقوق اإلنسان                 - ٣٠
قوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقـوق          املعنية حب جنة  اللوفيما يتعلق بشاغل حمدد أثارته      

قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، سألت عما إذا كان اهليكل االحتادي حيول دون الطفل واللجنة املعنية بال
أن تصبح  عتزمسويسرا تعما إذا كانت لت أذربيجان أكما س. تطبيق سويسرا االلتزامات الدولية يف مجيع أراضيها

دنية والسياسية، على حنو ما أوصت طرفاً يف الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل
  .إلنسانقوق ااملعنية حبلجنة البه 

ورحبت اململكة العربية السعودية بالتزام سويسرا إزاء حقوق اإلنسان، ومسامهاهتا يف وكاالت األمـم                - ٣١
ة  وأشارت إىل عدم وجود مؤسـس      . وما تقدمه من دعم هلا     املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية     

  كما الحظت أن اجمللس االحتادي املعين مبكافحة العنصرية، الـذي أنـشئ يف             .وطنية حلقوق اإلنسان يف سويسرا    
لت أوس.  لرصد حاالت التمييز، ال يتمتع بصالحية اختاذ أي تدابري قانونية ملكافحة التمييز العنصري             ١٩٩٥عام  

 أو اليت تنوي اختاذها يف هذا اجملال، وعن طبيعة التشريع اململكة العربية السعودية عن اخلطوات اليت اختذهتا سويسرا
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اجلديد إلعطاء زخم قانوين للهيئات اليت تتصدى حلقوق اإلنسان جلعلها أكثر فعالية واحلد من ظـاهرة التمييـز                  
.  اإلنسان ووضع حد للتمييز العنصري     العنصري، وعما إذا كانت سويسرا قد اختذت خطوات لنشر ثقافة حقوق          

علـى العنـصرية   وتود اململكة العربية السعودية معرفة ما إذا كان القانون السويسري حيظر صراحةً التحـريض      
  .والكراهية الدينية

وسألت تركيا عما إذا كانت سويسرا تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                  - ٣٢
 واتفاقية حقـوق    ،ين وأفراد أسرهم، وإىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           املهاجر

املساواة بـني   تحقيق  األشخاص ذوي اإلعاقة، وشجعت السلطات السويسرية على مواصلة جهودها فيما يتعلق ب           
 مكرراً، ٢٦١كام الواردة يف املادة  السويسري، مثل األحنائيقانون اجلالت أن تفسري بعض مواد الحظو. اجلنسني

  .قد حيد من التمتع حبرية التعبري

وسألت رومانيا سويسرا عن الطريقة اليت تعتزم إتباعها إلعمال احلق يف السكن، وال سـيما الـسكن                    - ٣٣
ق، بالسكن الالئ املقرر اخلاص املعين     ٢٠٠٠االجتماعي، وعن ردود فعلها إزاء الشواغل اليت أعرب عنها يف عام            

والحظت أنه على الرغم من التقدم احملرز، فإن املرأة ال تـزال        . وعما إذا كانت املشاكل املتصلة بذلك قد ُحلَّت       
تعاين من التمييز يف سوق العمل، وال سيما فيما يتعلق بالفروق يف املرتبات بني الرجل واملرأة، وسألت عمـا إذا                 

ـ      كانت سويسرا تنوي األخذ بتدابري إضافية للحد مـن         سألة هـذه الفجـوات، وكيـف تنـوي التـصدي مل
  .العمال املهاجرين

ورداً على تعليقات أبدهتا وأسئلة طرحتها وفود عديدة، ذكرت سويسرا أهنا أوكلت إىل جامعـة بـرين      - ٣٤
مهمة إعداد فهرس حلقوق اإلنسان، وهو قاعدة بيانات ميكن االطالع عليها جماناً وتضم مجيع التوصيات حبسب                

حبسب هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وقد باتت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هي القَيِّمـة              القطر، و 
وينص القانون االحتادي اجلديد املتعلق باألجانب على أن االندماج يف اجملتمع           . ٢٠٠٧على هذا الفهرس منذ عام      

حق التصويت والَتَرشُّح لالنتخابات على     وفضالً عن ذلك، جيوز للكانتونات أن متنح األجانب         . هو أمر أساسي  
 من الدستور االحتادي على شرط عدم التمييز بـسبب  ٨وتنص املادة . على مستوى الكُّميونة  مستوى الكانتون و  

وقانون الشراكة املعيشية املعمول به يسجل الشراكات . منط املعيشة، وهو ما يفسَّر عادة بأنه يشمل املثليني جنسياً
  غـري أنـه    .  تقدم أساساً قانونياً لالعتراف بنمط حياة املثليني جنسياً، على غرار منط حياة الزوجني             املعيشية اليت 

َبّني األطفال أو اللجوء إىل اإلجناب مبساعدة طبية                  . ال جيوز للمثليني الذين يعيشون معاً يف إطار قانون الشراكة َت
وفيما يتعلـق حبريـة التعـبري       . ي على كراهية املثليني   وال يوجد حالياً أي قانون يعاقب حتديداً على أفعال تنطو         

ومكافحة العنصرية، تعترف سويسرا بأربع لغات وطنية وتشجع على التعايش املنسجم بني األديان واجملتمعـات               
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ٤وقد درست سويسرا موضوع سحب حتفظها على املادة . املتنوعة

وهي ال  . سحبهأهنا لن ت  ، وخلصت إىل    نائيقانون اجل ال من   ٢٦١املادة  تتناوله بالفعل   نصري، وهو أمر    التمييز الع 
رعايا تنوي التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وترى أن قانون ال 

فة معرمهاجرين بصفة غري قانونية، وهي بانتظار       األجانب غري متطابق، وال سيما مع احلقوق اإلضافية املمنوحة لل         
 ٤١وال ينص الدستور االحتادي على احلق يف السكن، يف حني تشري املادة    . تطور هذا املوضوع يف املستقبل    كيفية  

يف الدستور، وكجزء من سياسـة الـسكن،        ترد  بيَد أنه، عمالً بأحكام عديدة      . ىل أمور اجتماعية  إمن الدستور   
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وهي تبـذل جهـوداً   . األشخاص على إجياد سكن مالئم وعلى أن يصبحوا مستأجرين لسكنهم         تساعد سويسرا   
مستمرة لتقدمي معلومات عن حقوق اإلنسان من خالل التعليم يف املدارس، ومن خالل استخدام املواقع الشبكية                

تفاقيات الدوليـة   وتطبَّق اال . م سياسات حقوق اإلنسان على السلطات يف الكانتونات       عميتري  وجي. واملنشورات
 هبا أمام احملاكم االحتادية أو حماكم الحتجاجمباشرةً يف سويسرا، مما ميكن أي فرد، سويسرياً كان أم أجنبياً، من ا    

  .ا يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسانالكانتونات، وهناك حكم خاص باللجوء إىل احملكمة العليا فيم

 املهاجرين، وال سيما َمن هم من أصـل غـري أورويب،   ورجت كوت ديفوار من سويسرا حتسني معاملة     - ٣٥
وطلبت مزيداً من املعلومات عن كيفية تناول طلبات مل مشل أسر العمال األفارقة، وعما إذا كان بإمكان السلطات 
السويسرية أن تستبعد تنفيذ أي تدبري تعسفي ، وال سيما من خالل اللجوء يف هذا الصدد إىل اختبارات احلمض                   

كما طلبت توضيح عملية إصدار تراخيص العمل حبسب املناطق، وهو أمـر            .  للتحقق من األبوة   (DNA)النووي  
تطابق هذه  مدى  توضيح  فضالً عن   مييز، فيما يبدو، بني العمال من أصل أورويب والعمال من أصل غري أورويب،              

  . املمارسة مع القانون الدويل املتعلق باحلق يف العمل

. يسرا على تنظيم حلقة عمل بشأن االستعراض الدوري الشامل يف مستهل هذا العاموشكرت اليابان سو    - ٣٦
وتدرك اليابان أن السلطات االحتادية بصدد النظر يف إمكانية التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص   

ومن مث، فقد طلبت من . احملليمن االختفاء القسري وأهنا بصدد دراسة ما هلذا الصك من أثر على النظام القانوين 
وعلى الرغم ممـا    . سويسرا أن تقدم مزيداً من املعلومات عن املرحلة اليت بلغتها حالياً يف نظرها يف هذا املوضوع               

املـساواة بـني    تحقيق  أُحرز من تقدم مطَّرد يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، ومما أجنزته املؤسسات املعنية ب              
رق يف واال تزال تشعر بالقلق إزاء الف ن إجراءات تشريعية يف هذا الشأن، فإن اليابانا اختذ موماجلنسني من عمل، 

األجور بني املرأة والرجل لقاء عمل ذي قيمة مساوية، وال سيما يف القطاع اخلاص، وكذلك إزاء حالـة املـرأة             
، وتوضيح التدابري السياساتية اليت تتوخى      وطلبت اليابان من سويسرا تقييم احلالة الراهنة هلذا املوضوع        . املهاجرة

  .اختاذها حالياً أو يف املستقبل لتحسني هذا الوضع

 بتعزيز اآلليـة    ٢٠٠٣وذكّرت الربتغال بأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوصت يف عام                - ٣٧
ا باملوارد الالزمة وتعزيز التنسيق فيما      القائمة حالياً للتشجيع على املساواة بني اجلنسني، وذلك من خالل تزويده          

، عن التدبري الذي    ٢٠٠٤لت الربتغال، يف ضوء التعديل الالحق لقانون املساواة لعام          أوس. بني املؤسسات القائمة  
اختذته سويسرا لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وعما إذا كانت سويسرا 

والحظت الربتغال أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد          ". التمييز ضد املرأة  "تنفيذ التوصيات بشأن    تنوي  
اجملرمني ومعاقبتـهم،   اجلرمية ومالحقة    موسعة ميكن أن تتضمن تدابري ملنع        ةاملرأة أوصت أيضاً بصياغة استراتيجي    

جرب على ممارسة البغاء، فرحبت بالتـصديق       رأة اليت تُ  وزيادة التعاون الدويل ووضع برنامج عمل إلعادة تأهيل امل        
  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمستقبالً على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عل

ـ "ب املبادرة الـشعبية املتعلقـة      أمام  والحظت فنلندا أنه يتضح من آخر تقديرات أجريت أن            - ٣٨ س يالتجن
ويف حال املوافقة على هذه املبادرة، تصبح البلديات حرة يف . بل يف االستفتاء املقبل جيدة بأن ُتقاًفرص" الدميقراطي

  وفضالً عن ذلك، يصبح قرار البلدية قراراً هنائيـاً، أي        . حتديد اهليئة اليت يتعني عليها اختاذ قرارات بشأن التجنس        
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 عملية التجنس السويـسرية مـع       ولذلك تود فنلندا معرفة كيف تنوي سويسرا ضمان تطابق        . ال ميكن استئنافه  
  .فيما يتعلق حبقوق اإلنسانلسويسرا لتزامات الدولية الا

. وذكرت غواتيماال أن العنصرية وكره األجانب مها مشكلتان فعليتان يعاين منهما اجملتمع السويـسري               - ٣٩
ن خالل أمور منها إنشاء     ما أقرت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة السويسرية ملكافحة هاتني الظاهرتني، وذلك م           نيبو

أعادت تأكيد التوصية اليت قدمتها جلنـة       فقد  دائرة ملكافحة العنصرية وإنشاء اللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية،         
ن عالقضاء على التمييز العنصري بأن تواصل سويسرا جهودها ملنع ومكافحة العنصرية وكره األجانب، وال سيما 

لتثقيف السكان بشأن اجلوانب اإلجيابية للهجرة، ومن خالل وضع تشريع مناسب            التعليم ومحالت التوعية     طريق
ويف االجتاه ذاته، حثت غواتيماال سويسرا على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية              . ملكافحة العنصرية 

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

بـالنظر إىل   بيد أهنا سألت عما إذا كانت هناك،        . ة العنصرية ونوهت نيجرييا بإنشاء مؤسسات ملكافح      - ٤٠
، حاالت حمددة لإلدانة، أو أي نوع من أنواع العقوبة، تفرض على مرتكيب هذه              نائيقانون اجل ال من   ٢٦١املادة  

ء وأوصت نيجرييا سويسرا باختاذ اخلطوات الالزمة ملنع جلـو        .  األمن أجهزةاألفعال، وال سيما يف خمافر الشرطة و      
موظفي األمن ألفعال العنف اليت تنطوي على العنصرية وكره األجانب، ضد األجانب والالجئني وطاليب اللجوء،               

  .وبإحالة مرتكيب هذه األفعال إىل القضاء

وشجعت أملانيا سويسرا على مواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وسألت                - ٤١
ا احلكومة، على الصعيدين االحتادي واحمللي، للتصدي للمستوى العـايل نـسبياً حلـاالت              عن التدابري اليت اختذهت   

وأوصت أملانيا سويسرا بسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع          . االنتحار بني األحداث وإجياد حلول هلا     
  .أشكال التمييز ضد املرأة وباالنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق هبا

 جهـاز  العنصرية من خالل إنشاء      سألةسويسرا للتصدي مل  اليت تبذهلا   هود  اجلواعترفت مجهورية كوريا ب     - ٤٢
احتادي ملكافحة العنصرية واللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية، والتركيز على األنشطة املـضطلع هبـا يف جمـال                 

امة، وأعربت عن أملها يف أن تتكلل هذه       دخالت الع تالعالقات العامة، من خالل إيالء اهتمام وثيق للحمالت وال        
 موظفني عيني بت٢٠٠٧أن املقرر اخلاص املعين بالعنصرية قد أوصى سويسرا يف عام إىل ت أشارو. اجلهود بالنجاح

من بني املهاجرين وخمتلف الفئات األجنبية وبالتشجيع على تدريب شامل يف مجيع مرافق الدولة ومؤسساهتا املعنية 
  وأعربت مجهورية كوريا عن رغبتها يف معرفة املزيد عن التدابري املتَّخـذة لتنفيـذ              . ع األجانب باهلجرة وبأوضا 

  .هذه التوصية

قد تعرض للخطر عدداً من اإلجنازات الرئيسية يف جمال " س الدميقراطييالتجن"وذكرت النرويج أن مبادرة   - ٤٣
قد ُيِضرُّ ذلك باحلق يف معرفة أسباب الرفض ف، "اعاقترمنح اجلنسية مبوجب "فإذا أجيز للبلديات . حقوق اإلنسان

ولذلك طلبت من سويسرا توضيح اخلطة اليت تعتزم السلطات السويسرية تطبيقها للتصدي هلذه             . لطعنواحلق يف ا  
يضاً لت النرويج أ  أوس. املشكلة اجللية املتمثلة يف عدم انسجام املبادرة املشار إليها أعاله مع املعايري املقبولة دولياً             

  .اتعاهدعن طرق متابعة وتنفيذ توصيات هيئات امل
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لدولة فيما يتعلق بقيام أحد األحـزاب الـسياسية بنـشر    الرمسي لوقف معرفة امل االحتاد الروسي   طلبو  - ٤٤
ل عن الطرق أكما س. ملصقات يف مجيع أحناء البلد تنم بصراحة عن العنصرية وتنشر فكرة التعصب ضد األجانب

  .سرا يف مكافحة األشكال اجلديدة للرق، والصعوبات اليت تواجهها يف هذا الصدداليت تتبعها سوي

وذكرت مجهورية إيران اإلسالمية أن استمرار املواقف العدائية إزاء السود واملسلمني وطاليب اللجوء هو                - ٤٥
 الـسلطات   ت عن السياسات واإلجراءات الـيت تتخـذها       رسفتاسمن األمور اليت تثري أكرب درجة من القلق، و        

كما أعربت عن قلقها إزاء االجتار بالنـساء والفتيـات          . ةاملسلمالية  السويسرية، وال سيما فيما يتعلق حبالة اجل      
 وهي معرضة خلطـر االسـتغالل       ،وذكرت أن املرأة املهاجرة تعاين بصفة خاصة من التمييز        . واستغالهلن جنسياً 

هـذه  كافحة هاتني الظاهرتني، على أن تتضمن تدابري ملنع         وأوصت بصياغة استراتيجية واسعة النطاق مل     . والعنف
  . وزيادة التعاون الدويلهاومالحقة ومعاقبة مرتكبياألفعال 

ورداً على املداخالت، ذكرت سويسرا أن اختبارات احلمض النووي للتحقق من أبوة العمال املهاجرين                - ٤٦
ليه كمالذ أخري، ولكن على أساس طـوعي، وأن         من أصل أجنيب هو إجراء ينص القانون على إمكانية اللجوء إ          

سويسرا مل توقِّع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            قالت إن   و. لطعنهناك إمكانات ل  
َتوافق هذه االتفاقية مدى  املكاتب االحتادية حالياً يف تنظرالقسري، وإنه، عمالً باملمارسة املعمول هبا يف سويسرا، 

وتعاين املرأة . تشريع الداخلي، وكذلك فيما إذا كان األمر يتطلب إدخال بعض التعديالت عليه لتكييفه معهامع ال
والحظ . املهاجرة من متييز مزدوج بسبب أصلها األجنيب ووضعها من حيث اإلقامة وكوهنا أُنثى مستضَعفة بالفعل

 يشجع على إيالء اهتمام خاص للمرأة ٢٠٠٢مارس /رآذاصادر يف اجمللس االحتادي أن قانون املواطنني األجانب ال
.  سوق العمـل   دخولوال تزال هناك حتديات تتعلق بتمكينها من        . اليت تأيت إىل سويسرا من أجل مل مشل األسرة        

وإن خطة عمل عام    . وتشجع سويسرا على إجراء دراسات ثقافية ولغوية، وقد قامت بإعداد برامج لألم والطفل            
بوجه خاص، وتقدم احلكومـة،      اسة االندماج اليت أعدها اجمللس االحتادي تتناول محاية املرأة         املتعلقة بسي  ٢٠٠٨

مبوجب القانون االحتادي املتعلق باملساواة بني املرأة والرجل، مساعدة مالية ملشاريع ترمي إىل متكني املهاجرين من    
جازة األمومة للمرأة احلامل، وهذه املعلومة وينص قانون املساواة وقانون العمل على احلق يف إ. دخول سوق العمل

) د(١البغاء، فإن املادة    النساء اللوايت ميارسن    وفيما يتعلق بالراقصات يف املالهي الليلية و      . لغات متعددة بمنشورة  
بصفة خاصة األشخاص املعّرضني لالستغالل يف العمل الذي يقومون به من أجل   األجانب حتميرعايامن قانون ال 

واالستفتاء الشعيب املقـرر    . عيش، وهناك أحكام مفصلة ناظمة لدخول راقصات املالهي الليلية إىل البلد          كسب ال 
غري أنه إذا مت قبـول      .  بشأن التجنس ال يتناقض مع االلتزامات الدولية لسويسرا        ٢٠٠٨يونيه  /إجراؤه يف حزيران  

وحيـق  . كان الطعن فيها أمام احملكمة االحتادية     هذه املبادرة، فينبغي تنفيذها من خالل قانون احتادي، ويظل باإلم         
لكل شخص يّدعي أنه تعرض لسوء املعاملة من جانب أفراد الشرطة أن يقدم شكوى إىل مكتب االدعاء العام أو                   

 تدبرياً بشأن االندماج، وهي تدابري تعاجل مسائل اللغـة والتـدريب            ٤٥وقد اختذ اجمللس االحتادي     . إىل الشرطة 
ويهدف قانون اللجوء   . لقة بسوق العمل، مبا يف ذلك تقدمي اإلعانات لدمج األجانب وتدابري أخرى           والقضايا املتع 

سمح أما األفراد الذين يُ   . حتسني أوضاع األشخاص الذين يرجح بقاؤهم يف سويسرا ملدة طويلة         إىل   ٢٠٠٨لعام  
اهنم بعد مرور ثالث سنوات    لحصول على عمل، وبإمك   لهلم بدخول سويسرا على أساس مؤقت فيقدَّم هلم الدعم          

وُيعاد النظر حالياً يف األنظمة املتعلقة باللجوء، وحيق للكانتونات إصدار تـراخيص            . أن يستدعوا أفراد أسرهم     
 حتال إىل الكانتونات املعنية لكي تستجيب فـوراً،         اتعاهدوالتوصيات اليت تقدمها هيئات امل    . بالبقاء يف سويسرا  
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  ات عاهـد انتونات ُتدَرج أيضاً يف التقارير الدورية الالحقة املقدمـة إىل هيئـات امل            واملعلومات الواردة من الك   
  .ذات الصلة

ورحبت تايلند بالتزام سويسرا الثابت بالتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          - ٤٧
 على مضاعفة جهودها ملكافحة     وشجعت تايلند سويسرا  . القسري وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب من خالل اعتماد تشريع وطين شامل، وكذلك مـن خـالل نـشر                  
  .املعلومات وزيادة تثقيف اجلمهور

  والحظت البوسنة واهلرسك أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أشـادت بسويـسرا يف                   - ٤٨
َبيد أن البوسنة . صها على مراعاة البعد اجلنساين يف خمتلف جوانب براجمها املتعلقة بالتعاون اإلمنائي حلر٢٠٠٣عام 

تعاين من واهلرسك تالحظ أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ال تزال تشعر بالقلق ألن املرأة ال تزال 
لت عن اخلطوات اليت اختذهتا سويسرا حىت اآلن لوضع أوس. يف جماالت متعددة، وال سيما يف سوق العملاحلرمان 

  .نوع اجلنستراعي نظام لتقيم الوظائف يستند إىل معايري 

ية واملؤسساتية ملكافحة املمارسـات  عياروشجعت هاييت السلطات السويسرية على تنفيذ مجيع التدابري امل    - ٤٩
 ميكن لسويسرا اختاذها فيما يتعلق بالعنف الذي متارسه لت عن التدابري اليتأوس. العنصرية املستمرة جبميع مظاهرها

وطلبت معلومات من سويسرا عن ارتفاع أعداد       . خالل عمليات الطرد، وال سيما ضد املهاجرين       قوات الشرطة 
  .األسلحة اليت متلكها األسر السويسرية

وق العمل قد حتسن، كما أن وأشارت شيلي إىل التقرير الوطين لسويسرا الذي يفيد بأن وضع املرأة يف س  - ٥٠
غري أنه،  . ١٩٩٦ يف عام    ذالوضع االقتصادي للمرأة املطلقة قد حتسن أيضاً منذ أن دخل قانون املساواة حيز النفا             

وتود شيلي معرفة كيف تقوم سويسرا مبتابعة . املساواة على أرض الواقعتحقيق لمما يتعني فعله ال يزال هناك املزيد 
.  من التقرير الوطين١٩تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املشار إليه يف الفقرة التدابري الواردة يف 

بالتعاون مـع املنظمـات غـري    أجنز وفيما يتعلق حبماية الطفل، أعربت شيلي عن اهتمامها اخلاص بالعمل الذي     
أن كيفية تقسيم العمل بـني الـسلطات   احلكومية، وعن رغبتها يف احلصول على مزيد من املعلومات املفصَّلة بش       

  . وممثلي اجملتمع املدين يف هذا الصدد

وذكرت أوكرانيا أن سويسرا ال ُتستثىن من مواجهة بعض املشاكل اليت يواجهها العامل، مثل آفة االجتار                  - ٥١
ما من خالل   باألشخاص واالستغالل اجلنسي، ولكنها بذلت عدداً من اجلهود ملكافحة هاتني الظاهرتني، وال سي            

لت أوكرانيا عما إذا كانت هذه التدابري ُتتخذ يف         أويف هذا الصدد، س   . تعزيز القوانني الوطنية ووضع آليات حملية     
 ،إطار إستراتيجية شاملة يف هذا الشأن، على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة                 

  . اإلجنازات يف هذا اجملالوما إذا كانت هناك معلومات متاحة عن 

مؤخراً، وال سيما فيما يتعلق بعملية بناء املؤسسات اليت قامت هبا سويسرا  ةطنشاألهود واجله األردن بونّو  - ٥٢
 من التقرير الوطين املتعلق حبرية الدين أو املعتقد، وطلبت          ٥٨وأشارت إىل الفقرة    . التابعة جمللس حقوق اإلنسان   

كما أعربت عن أملها يف أن تنظر سويـسرا بـصورة          . ن هذه املسألة ذات األمهية الكبرية     مزيداً من املعلومات ع   
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إجيابية يف إمكانية إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان ووضع تعريف للتمييز ضد املرأة، وكذلك تعريف للتعذيب وفقاً              
  .ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

ور رائد يف تعزيز االمتثال ألحكام القـانون الـدويل          والحظت إيطاليا أن سويسرا، وإن كانت تقوم بد         - ٥٣
حلقوق اإلنسان، مل توقع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وال علـى اتفاقيـة                  

وأعربت . لت عن طبيعة العقبات اليت تعترض االنضمام هلذه الصكني اهلامني         أوس. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 من قلق بشأن ِسن املسؤولية اجلنائية،       ٢٠٠٢ تلقي معلومات عما أبدته جلنة حقوق الطفل يف عام           عن رغبتها يف  

 حظر صـريح علـى مجيـع        فرضوأوصت إيطاليا سويسرا بالنظر يف      . الذي ال يزال منخفضاً للغاية فيما يبدو      
  .املمارسات املتعلقة بالعقاب اجلسدي لألطفال

املساواة املتعلقة برز يف النهوض بالبعد اجلنساين، وال سيما باحلملة اإلعالمية ورحبت موريتانيا بالتقدم احمل  - ٥٤
كما نوهت مبختلف التدابري اليت حتمي األطفال وذوي اإلعاقـة،          . كتدبري إضايف لتعزيز مساواة املرأة مع الرجل      

سويسرا تنوي إنـشاء    لت موريتانيا عما إذا كانت      أوس. وباإلجراءات املتخذة إلتاحة مزيد من الفرص لألجانب      
  .بادئ باريسمل وفقاًمؤسسة احتادية حلقوق اإلنسان 

ورداً على بعض األسئلة، أشارت سويسرا إىل أهنا سحبت عدداً من التحفظات، وال سيما التحفظ بشأن            - ٥٥
تبعها هي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتحفظ بشأن اتفاقية حقوق الطفل، وأن السياسة اليت ت

وقد اعُتمد تشريع ينص على ضبط النفس عنـد    . النظر بصورة منتظمة يف التحفظات هبدف سحبها حيثما أمكن        
 والتعويض يف حال ارتكاب موظفي الشرطة هذه األفعال بصورة          لطعنتطبيق تدابري طرد األجانب، وعلى تدابري ا      

ريعات بشأن العقاب اجلسدي، وإن كانت ستويل هذا        وال تعتزم سويسرا حالياً اعتماد مزيد من التش       . غري قانونية 
والسويسريون، كوهنم . وسويسرا بلد حيادي وال يستخدم أسلحته ضد بلدان أخرى. الهتماماملوضوع مزيداً من ا

وختاماً، ذكرت ممثلة سويسرا أن     . احتياطيني يف صفوف اجليش، حيتفظون بالسالح يف منازهلم للدفاع عن بلدهم          
مة وة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، وأعلنت عن استعداد سويسرا للنظر يف التوصيات املقد            احلوار هو اخلط  

  .لتعزيز النهوض حبقوق اإلنسان

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  يف التوصيات اليت قُدَّمت خالل احلوار التفـاعلّي، وأبـدت تأييـدها للتوصـيات              نظرت سويسرا     - ٥٦

  :املدرجة أدناه

  ؛)اجلزائر(مواصلة جهودها الرامية إىل منع ومكافحة كره األجانب   - ١

املكسيك واململكـة  (التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب      - ٢
  ؛)املكسيك(وإنشاء أو تعيني آلية وطنية ملنع التعذيب ) املتحدة

  يف عمليـة االسـتعراض الـدوري       إدماج املنظور اجلنساين بشكل كامل ومنتظم ومستمر          - ٣
  ؛)سلوفينيا(الشامل 
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  مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة يف متابعة نتـائج االسـتعراض الـدوري الـشامل                 - ٤
  ؛)اململكة املتحدة(

اختاذ ما يلزم من اإلجراءات ملنع موظفي األمن من أن يرتكبوا ضد األجانـب واملهـاجرين                  - ٥
لى عنصرية وكره لألجانب، وإحالة مرتكيب هذه األفعال وطاليب اللجوء أفعالَ عنف تنطوي ع

  ؛)نيجرييا(إىل القضاء 

مواصلة جهودها الرامية إىل تشجيع استخدام اللغة اليت ال ختاطب جنساً واحداً من اجلنسني                - ٦
  ).كندا(دون اآلخر 

درج رد  وسـيُ . ستنظر سويسرا يف التوصيات الواردة أدناه وستقدم ردودها يف الوقت املناسـب           و  - ٥٧
  :سويسرا يف تقرير النتائج الذي يعتزم جملس حقوق اإلنسان اعتماده يف دورته الثامنة

اجلزائر واهلند وكنـدا والفلـبني      (بادئ باريس   مل وفقاًإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        - ١
  ؛)واململكة املتحدة وأملانيا واألردن واملغرب

انون اللجوء الذي اعُتمد مؤخراً وعلى مواءمته مع        العمل، على الصعيد احمللي، على حتليل ق        - ٢
  ؛)الربازيل(أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               - ٣
  ؛)الربازيل(والسياسية 

ل مراعاة حقوق اإلنسان من جانـب       اعتماد تدابري تشريعية أو غريها من التدابري اليت تكف          - ٤
السلطة القضائية يف املقام األول، وال سيما خالل صياغة املبادرات الشعبية لضمان امتثاهلـا         

  ؛)بلجيكا(لاللتزامات الدولية 

 علـى  قضايا املتعلقة باملرأة دراسةً شاملةًالنظر يف إنشاء جلنة وطنية للمرأة تيسرياً لدراسة ال        - ٥
  ؛)نداهل(الصعيد الوطين 

  ؛)مصر(اختاذ تدابري لتعزيز اآلليات القائمة حالياً واملتعلقة مبكافحة التمييز العنصري   - ٦

 ٢اعتماد قانون حمدد حيظر التحريض على العنصرية والكراهية الدينية، عمالً بأحكام الفقرة        - ٧
  ؛)مصر( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢٠من املادة 

 أن يكون إلغاء تراخيص اإلقامة املمنوحة للمرأة املتزوجة اليت تقع ضحية العنف املرتيل ضمان  - ٨
  ؛)كندا(خاضعاً للمراجعة وأال يتم إال بعد تقييم كامل ألثر ذلك على املرأة وأطفاهلا 

  ؛)كندا(اإلبقاء على إمكانية اللجوء إىل القضاء فيما يتعلق بعملية منح اجلنسية   - ٩
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  ؛)كندا( عاماً احملتجزين يف خمافر الشرطة معاملة ختتلف عن معاملة البالغني ١٨رمني دون معاملة اجمل  - ١٠

توظيف أفراد من األقليات يف قوات الشرطة وإنشاء هيئة ُتسند إليها مهمة إجراء التحقيق يف   - ١١
  ؛)كندا(حاالت ميارس فيها أفراد الشرطة ممارسات وحشية 

  ؛)املكسيك( األشخاص ذوي اإلعاقة االنضمام إىل اتفاقية حقوق  - ١٢

  التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري                    - ١٣
  ؛)فرنسا واملكسيك(

النظر يف زيادة املساعدة اليت تقدمها سويسرا إىل البلدان النامية، واإلسهام من خالل ذلك                - ١٤
  ؛)كوبا(ائية لأللفية يف إعمال احلق يف التنمية وبلوغ األهداف اإلمن

   من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             ٤سحب التحفظ على املادة       - ١٥
  ؛)كوبا(العنصري 

مواصلة التصدي لألسباب اجلذرية للتمييز، وال سيما التمييز ضد املرأة املهاجرة األجنبيـة،               - ١٦
ية والبنيوية اليت َتحول دون املساواة  والعمل على مكافحته، من خالل تذليل العقبات القانون       

  ؛)سلوفينيا(يف احلقوق 

العمل على منع تعرض املرأة املهاجرة اليت تقع ضحية العنف اجلنسي واملرتيل أو االجتار خلطر                 - ١٧
  ؛)سلوفينيا(الترحيل يف حال اإلبالغ عن هذه احلاالت 

شكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز  تعديل التشريع االحتادي لكي ينص على احلماية من مجيع أ           - ١٨
  ؛)هولندا(بسبب امليل اجلنسي ونوع اجلنس 

  لنساء تكافؤ الفرص   تعزيز اجلهود املبذولة لضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وال سيما              - ١٩
  ؛)هولندا(األقليات 

  ؛)تحدةاململكة امل(اختاذ خطوات إضافية لضمان عدم التمييز ضد األزواج املثليني جنسياً   - ٢٠

، والتصديق )أملانيا(سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - ٢١
  ؛)أملانيا والربازيل واملكسيك(على الربوتوكول االختياري امللحق هبا 

 فيما يتعلق باالجتار باملرأة والفتيات واستغالهلن جنسياً، وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابري  - ٢٢
ومعاقبتهم، وزيادة التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا اجملال        اجلناة   ة ومقاضا ائمجلراهذه  ملنع  

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

  ).إيطاليا(النظر يف حظر مجيع ممارسات العقاب اجلسدي لألطفال حظراً صرحياً   - ٢٣
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التصديق ( أعاله   ٣٩ و ٢٥ و ١٥ و ١٠سويسرا توصية واردة يف هذا التقرير، يف الفقرات          ومل تؤيد   - ٥٨
  وتوصـية أخـرى واردة يف      ) حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم       حلماية  على االتفاقية الدولية    

  ).التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( أعاله ١٥الفقرة 

 تهاقدميت ال) الدول(قف الدولة موتعكس أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير /ومجيع االستنتاجات و  - ٥٩
أهنا أو التوصيات على    /تأويل هذه االستنتاجات و   وال ينبغي   . ع االستعراض بشأهنا  وأو موقف الدولة موض   /و

  .لكقد حظيت بتأييد الفريق العامل ك
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