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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل املنشأ مبوجب قرار جملس حقسو
اإلنسسسان  ،1/5دورت س الثامنسسة والعش سرين يف الف س ة مسسن  6إىل  17تش سرين الثسساي/نوفمرب .2017
واستعرض س احلالسسة يف سويس سرا يف اجللسسسة السسساةعة املعقسسودة يف  9تش سرين الثسساي/نوفمرب .2017
وترأسس س وف سسد سويسس سرا الس سسيدة ابس سسرال ةديس سسويل ،وةي سسرة الدول سسة يف ال سسوةارة االحتادي سسة للشس س ون
اخلارجيسسة يف سويس سرا .واعتم سسد الفري سسق العام سسل التقريسسر املتعل سسق ةسويس سرا يف جلس سست الراةع سسة عش سسرة
املعقودة يف  14تشرين الثاي/نوفمرب .2017
 -2ويف  13شس سسباط/فرباير  ،2017اختس سسار جمل س س حقس سسو اإلنسس سسان فريس سسق املقس س ّسررين التس سسا
(اجملموعة الثالثية) لتيسد استعراض احلالة يف سويسرا :سلوفينيا وغاان والفلبني.
 -3وعمسال ححرسام الفقسرة  15مسسن مرفسق قسرار جملس حقسسو اإلنسسان  ،1/5والفقسرة  5مسسن
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف سويسرا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/28/CHE/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم املتحسدة السسامية حلقسو اإلنسسان وفقسا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/28/CHE/2؛
(ج) مس س سسوج أعدت س س س املفوضس س سسية السس س سسامية حلقس س سسو اإلنسس س سسان وفقس س سسا للفقس س سسرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/28/CHE/3
 -4وأُحيل س إىل سويس سرا عسسن طريسسق اجملموعسسة الثالثيسسة قائمسسة أسسسألة أعسسد ا سسسلفا أوروغ سواي
والرباةي سسل والربتغ سسال وةلوير سسا وس سسلوفينيا والس سسويد واململر سسة املتح سسدة لربي اني سسا الع م س س وآيرلن سسدا
الشسسمالية والنسسرويج والسسوالات املتحسسدة األمريريسسة .وميرسسن االطسسال عل س ه س األسسسألة يف املوقسسع
الشبري اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكد وفد سويسرا أن األعمال التحضدية إلعداد التقرير قد أجري ابلتشاور الوثيسق مسع
الرانتوانت واجلهات الفاعلة غد احلرومية.
 -6وفيمسسا يتعلسسق اباللت امسسات السسيت ق عتهسسا سويسسرا خسسالل اجلولسسة الثانيسسة لالسسستعراض السسدوري
الشامل ،ص ّدق سويسرا عل اتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة ،واالتفاقية الدولية حلمايسة
مجيسع األشسخاص مسن االختفساء القسسري ،واتفاقيسة من مسة العمسل الدوليسة املتعلقسة ابلعمسال املنس ليني
لعام ( 2011االتفاقية رقم )189؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقو ال فسل املتعلسق رجسراء
تقدمي البالغات .وأةلغ سويسرا األمانسة العامسة لممسم املتحسدة ةسسحب حتف هسا علس املسادة 16
من اتفاقية القضاء عل مجيع أشرال التميي ضد املرأة.
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 -7وص ّدق سويسرا عل تسع معاهدات جملل أورواب .وجتري حاليا عملية التصديق عل
اتفاقية جمل أورواب للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املن ومرافحتهما.
 -8وتس سلّم سويس سرا ةضسسرورة إنشسساء م سسسسة وطنيسسة حلقسسو اإلنسسسان .و سسري إعسسداد أسسساس
قانوي إلنشاء ه امل سسة ،وينبغي أن يعرض عل الربملان يف عام  2018مشرو قانون هنائي.
 -9ويف سويسسرا ،تسستند سياسسسة اإلدمساج املفتسوع والتعسسايز السيت يس البلسسد إىل جهسود نشس ة
ملرافحة مجيع أشرال التميي  .ويتيح القانون الساري ،وال سيما أحرام القسانون العسام ومسا يتعلسق
ة س م سسن س سواةق قض سسائية لاي سسة واس سسعة الن سسا م سسن التميي س  .وتعم سسل ا يأ سسات املختلف سسة معس سا علس س
مرافحة التميي العنصري ،وأدرج ه ا ا دف يف ةرامج اإلدماج اخلاصة ابلرانتوانت.
 -10وفيم سسا يتعل سسق ابلتنم سسيط العنص سسري ،أدرج س س يف ت سسدريب الش سسرطة سساذج ةش سسأن حق سسو
اإلنسسسان ،واألخالقيسسات ،والتميي س العنصسسري .وعضسسع عمليسسات املراقبسسة والتوقيسسف للرقاةسسة ،وتوجسسد
آليات لتقدمي الشراوى لدى وقو اعتداء من أحد موظفي الشرطة ةدافع العنصرية.
 -11ويف جمسسال ا وسسرة ،وفسسرت سويس سرا ظروفسسا جيسسدة للمهسساجرين الن سساميني واحلمايسسة الالةمسسة
لالجأسني .ويف عسسام  ،2 016اعتمسسد قسسانون اللوسسوء اجلديسسد للتعويسسل ةسسسد إجسراءات مسسنح اللوسسوء
الفردي سسة وحتس سسني احلماي سسة القانوني سسة ل سسالل اللو سسوء ابل سسن عل س احل سسق يف احلص سسول عل س املش سسورة
والتمثيل القانوي جماان.
 -12وقسد تغسدت عمليسة اللوسوء إىل اإلكسرا أثنسساء ال حيسل منس عسام  ،2015وتوقفس اارسسسة
التقييسسد املنهوسسي لمشسسخاص املسسرحلني .ومن س عسسام  ،2012تتسسوىل اللونسسة الوطنيسسة ملنسسع التع س يب
مراقبة عمليات ال حيل جوا.
 -13وفيمس س س سسا يتعلس س س سسق ابالجتس س س سسار ابلبشس س س سسر ،لس س س سسدى سويس س س س سرا خ س س س سسة عمس س س سسل وطنيس س س سسة جديس س س سسدة
للف س س ة  .2020-2017وقس سسد صس سسدق يف عس سسام  2017عل س س ةروتوكس سسول عس سسام  2014امللحس سسق
ابتفاقية من مة العمل الدولية املتعلقة ابلعمل اجلربي لعام  ،1930وشارك سويسسرا يف التنسسيق
والتعسساون يف جمسسال الشسسرطة ةشسسأن االجتسسار ابلبشسسر يف إطسسار مرتسسب الشسسرطة األورويب (اليوروةسسول)
واملن مة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلن ةول).
 -14ويتمث سسل املب سسدأ الت سسوجيهي الن سساظم للعالق سسة ة سسني الرنيس سسة والدول سسة يف أن الدول سسة ال حتم سسي
األدان أو ال وائ سسف الديني سسة ،ة سسل ض سسحاا التمييس س ةس سسبب انتم سسائهم ال سسديين .وكانس س الس سسل ات
السويسرية نش ة يف احلوار ةني األدان وتع ي التسامح الديين.
 -15وأدرجس احلرومسسة مبسسدأ توجيهيسسا يتعلسسق ابملسسساواة ةسسني امل سرأة والرجسسل يف ةرانجمهسسا للسسسل ة
التش سريعية واس س اتيويتها للتنميسسة املسسستدامة للف س ة  .2019-2016ويف عسسام  ،2 017وضسسع
الوةارة االحتادية للشس ون اخلارجيسة اسس اتيوية للمسساواة ةسني اجلنسسني وحقسو املسرأة .وعسرض علس
الربمسسان اسسستعراض لقسسانون املسسساواة يشس ط علس أرابب العمسسل حتليسسل مرتبسسا م لتقيسسيم أوجس التبسساين
احملتمل سسة ،ومش سسرو مراجع سسة لق سسانون الش سسركات املس سسا ة سسدد حصص سا لتمثي سسل امل سرأة يف املناص سسب
القياديسسة ابلشسسركات املسسسولة يف البورصسسة .و ثسسل مرافحسسة العنسسف العسسائلي أولويسسة لسسدى السسسل ات
عل مجيع مستوات الدولة االحتادية.
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 -16وفيما يتعلق حبمايسة حقسو ال فسلُ ،عسدل قسانون العقسوابت السويسسري يف عسام ،2014
ةفرض عقوةة سالبة للحرية ملدة ال تتواوة ثالث سنوات أو غرامسة ماليسة يف حالسة دفسع أجسر لقساء
اخلدمات اجلنسية اليت يقسدمها أشسخاص تقسل أعمسارهم عسن  18عامسا .ومنس وة/يوليس ،2014
أدرج صسراحة يف القسسانون املسسدي نس يتعلسسق ابلعنسسف العسسائلي ةوصسسف سسسببا مسسن ةسسني األسسسباب السسيت
ميرن أن تربر سحب السل ة األةوية ،ويفرض قانون العقوابت ج اءات عل انتهاكسات السسالمة
البدنية والصحة واالعتداء عل األطفال.
 -17وفيما يتعلق مبنع التع يبّ ،رم قانون العقوابت مجيع السلوكيات السيت ميرسن وصسفها حهنسا
أفعال تع يب ،مبا يف ذلك التع يب النفسي حىت وإن كان ال يتضمن تعريفا حمددا ملنع التع يب.
 -18ويف جمسسال األقليسسات القوميسسة ،وافق س احلرومسسة يف أوائسسل عسسام  2017عل س التقريسسر الراةسسع
لسويسس سرا ةش سسأن تنفيس س االتفاقي سسة اإلطاري سسة جمللس س أورواب حلماي سسة األقلي سسات القومي سسة الس س ي ي ه سسر
حتسسسينات ةشسسأن تعسسدد اللغسسات يف التعلسسيم .ومسسع ذلسسك ،وعل س السسرغم مسسن التسسداةد املتخ س ة لتنفي س
االتفاقية اإلطارية ةشأن الينيز والسنيت ،ال ي ال عدد أماكن اإلقامة والعبور مبعثا للنقاش.
 -19ويف عسسام  ،2015قسسدم من مسسات للرومسسا طلبسسا لالع س اف ابلغوسسر الرومسسا السويس سريني
أقلية قومية وةلغة الغور (الرومساي) لغسة أقليسات ابملعسل السوارد يف امليثسا األورويب للغسات اإلقليميسة
أو لغسات األقليسات .و سري حاليسا اسستعراض معسسايد اإلعسالن التفسسدي السويسسري لالعس اف هبسسم
أقلية قومية ابملعل الوارد يف االتفاقية اإلطارية.
 -20وقبل س يف السسسنوات األخسسدة عسسدة مبسسادرات شسسعبية تتنسساول املعسسايد غسسد الق عيسسة للقسسانون
الدو العام .ومع ذلك ،جنح اجملل االحتادي والربملان يف مراعاة املت لبات الدولية أثناء التنفي .
وقسسد أاثرت ه س احملسساداثت ابنت سسام مناقشسسات سياسسسية مرثفسسة ى ترسسن دلسسيال عل س اارسسسة حريسسة
التعبد يف سويسرا فحسب ةل كان عامال أسهم أيضا يف صقل الرأي العام.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21أدىل  108وفود ةبياانت خالل جلسسة التحساور .وتسرد التوصسيات املقدمسة خسالل جلسسة
التحاور يف الفر الثاي من ه ا التقرير.
 -22ورحب رواندا ابجلهود اليت تب ا سويسرا ملرافحة التميي وخ اب الرراهية وما يتصسل
ة لك من تعصب.
 -23وسسسل السسسنغال الضسسوء علس أن سويسسرا أصسسبح منس االسسستعراض السسدوري الشسسامل
الثاي املتعلق هبا طرفا يف عدد من الصروك الدولية حلقو اإلنسان.
 -24وأثن س ص سرةيا عل س سويس سرا للوهسسود السسيت تب س ا يف لايسسة حقسسو ال فسسل واألشسسخاص
ذوي اإلعاقة.
 -25ونوه سداليون ابلتداةد املتخ ة يف جمال حقو اإلنسان وشوع سويسرا علس رفسع
نسبة مساعد ا اإل ائية إىل  0,7يف املائة من انجتها احمللي اإلمجا .
 -26وسلم سنغافورة ابجلهود اليت تب ا سويسسرا لتوسسيع خسدمات السدعم املقدمسة إىل كبسار
السن ،ومرافحة خ اب الرراهية وتع ي التسامح الديين.
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 -27وشررت سسلوفينيا سويسسرا علس تقريرهسا ،وأعرةس عسن تقسديرها للمعلومسات السيت قسدمتها
ةشأن حالة حقو اإلنسان للمسنني.
 -28ورحب جنوب أفريقيا ابلت ام سويسرا حبقسو اإلنسسان ،مبسا يف ذلسك جهودهسا الراميسة إىل
التصديق عل الصروك الدولية حلقو اإلنسان.
 -29ورحبس إسسسبانيا ابعتمسساد سويسسرا عسسدة قسوانني السسسترمال اإلطسسار الس ي وضسسعت حلمايسسة
حقو اإلنسان.
 -30وأثن س س سسري النر سسا عل س سويس سرا لعملي سسة حتوي سسل املرك س السويس سسري للخ سربات يف جم سسال
حقو اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -31وأشسسارت دولسسة فلس س ني إىل املبسسادرات السسيت اع س ا سويس سرا ملرافحسسة التميي س العنصسسري،
وأثن عل اجلهود اليت تب ا يف جمال األعمال التوارية وحقو اإلنسان.
 -32وأثل السودان عل سويسرا النضمامها إىل العديد من الصروك الدولية حلقو اإلنسان.
 -33وسلّم السويد مبواصلة سويسرا العمل علس الوفساء ابلت اما سا يف جمسال حقسو اإلنسسان
وشوع عل ة ل م يد من اجلهود.
 -34والح اجلمهورية العرةية السورية استمرار الشواغل املتعلقة ابحلقو املدنية والسياسسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -35وأثنس س ديلن سسد علس س سويسس سرا للوه سسود ال سسيت تبس س ا م سسن أج سسل حتوي سسل املركس س السويس سسري
للخربات يف جمال حقو اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -36وأثن تيمور  -ليشيت عل سويسرا ألهنا أنشأت يف عام  2014فريقا عسامال لتحسسني
ال روف املعيشية للرحل وتع ي ثقافات الينيز والسنيت والروما.
 -37وأثن توغو عل سويسرا لروهنا ال تدخر جهدا يف العمل لصاحل حقو اإلنسان.
 -38ورحب تون ةتصديق سويسرا عل العديد من الصروك الدولية حلقو اإلنسان.
 -39ورحبس س تركي سسا ابلتقري سسر ال سسوطين الش سسامل لسويسس سرا وأش سسادت هوده سسا الرامي سسة إىل تع يس س
حقو اإلنسان يف مجيع أحناء العاى.
 -40وإذ أقرت أوكرانيا ابجلهود اليت تب ا سويسرا ،فقد شسوعتها علس مواصسلة اعساذ التسداةد
الرامية إىل ضمان لاية حقو اإلنسان للمهاجرين.
 -41وأعرةس السسوالات املتحسسدة األمريريسسة عسسن قلقهسسا إةاء التقسسارير املتعلقسسة ابالحتوسساة امل سسول
ل الل اللووء والتميي ضد أفراد فأات األقليات اإلثنية.
 -42وأثن س أوروغ سواي عل س سويس سرا لتصسسديقها عل س عسسدة صسسروك دوليسسة حلقسسو اإلنسسسان
ورحب ابلتداةد املتخ ة لتع ي املساواة ةني اجلنسني.
 -43ورحب س أوةةرسسستان ابلعمليسسة التشسساركية إلعسسداد التقريسسر السسوطين .وأشسسارت إىل الش سواغل
املثارة إةاء القوالب النم ية العنصرية اليت ت رحها ةعض األح اب السياسية ووسائط اإلعالم.
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 -44وأعرة مجهورية فن ويال البوليفارية عسن مشساطر ا القلسق الس ي أعرةس عنس جلنسة القضساء
عل التميي العنصري إةاء القوالب النم ية العنصرية اليت تروج ا جمموعات ميينية مت رفة وةعض
وسائط اإلعالم.
 -45وأثل اليمن عل سويسرا ملا قدمت من دعسم مسا إىل املفوضسية السسامية حلقسو اإلنسسان
وللمساعدة اإلنسانية واإل ائية املقدمة إىل البلدان الفقدة.
 -46وأش سسادت أفغانس سستان ةسويسس سرا علس س إط سسال ةس سرامج اإلدم سساج علس س ص سسعيد الر سسانتوانت
كخ وة هامة يف تع ي إدماج الرعاا األجانب.
 -47وش سسوع ألباني سسا سويسس سرا علس س مواص سسلة حت سسديب قانوهن سسا لمس سسرة مبتاةع سسة تقري سسر اجمللس س
االحتادي لعام .2015
 -48ورحب س س اجل ائس سسر ابلتس سسداةد الراميس سسة إىل حتسس سسني ثيس سسل امل س سرأة ،ومرافحس سسة العنس سسف العس سسائلي
واالستغالل اجلنسي لمطفال واالجتار ابلبشر.
 -49وأعرة س أنسسدورا عسسن تقسسديرها للوهسسود السسيت ة س لتها سويس سرا يف التصسسديق عل س الصسسروك
الدولية الرئيسية حلقو اإلنسان.
 -50وشس س سسوع أنغس س سسوال سويس س س سرا عل س س س مواصس س سسلة اجلهس س سسود الراميس س سسة إىل ةادة ثيس س سسل امل س س سرأة يف
السياسة واالقتصاد.
 -51وأشسسارت األرجنتسسني إىل التصسسديق يف عسسام  2016عل س االتفاقيسسة الدوليسسة حلمايسسة مجيسسع
األشخاص من االختفاء القسري.
 -52وأثنس س أرميني سسا علس س سويسس سرا اللت امه سسا مبن سسع اإلابدة اجلماعي سسة وجس سرائم احل سسرب والت ه سسد
العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية.
 -53وأثن أس اليا عل سويسسرا للسدور القيسادي الس ي تضس لع ةس يف تع يس حقسو اإلنسسان
والوساطة يف الن اعات عل الصعيد الدو .
 -54وذكسسرت البحسرين أن مرافحسسة خ سساب الرراهيسسة والتمييس العنصسسري ضسسرورة ،واستفسسسرت
عن سبل الت لم واالنتصاف املتاحة.
 -55وأشسسارت ةسسنغالديز إىل عسسدم وجسسود تشسريع شسسامل ملناهضسسة التمييس  ،وأعرةس عسسن قلقهسسا
ألن النساء يتأثرن ابلفقر أكثر من غدهن.
 -56وأشارت ةيالروس إىل العديد من التداةد اليت اع ا سويسرا لالمتثال لاللت امات الدولية.
 -57وأثنس ةلويرسسا علس سويسسرا لتصسسديقها علس عسسدة معاهسسدات حلقسسو اإلنسسسان واعتمسساد
اس اتيوية املساواة ةني اجلنسني وحقو املرأة.
 -58ورحبس ةسنن ابلتس ام سويسسرا ةتع يس حقسو األطفسال والنسساء واملسسنني واألشسسخاص ذوي
اإلعاقة واملهاجرين ،وةتحقيق املساواة ةني اجلنسني ورلغاء عقوةة اإلعدام.
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 -59وأثن س ةسسودن عل س سويس سرا ملسسا أحرةت س مسسن تقسسدم يف تنفي س التوصسسيات الصسسادرة عسسن جولسسة
االسسستعراض السسدوري الشسسامل السسساةقة ،مبسسا يف ذلسسك سسسحب التحف سسات والتصسسديق عل س معاهسسدات
حقو اإلنسان .وأعرة عن تقديرها العتماد اس اتيوية حقو اإلنسان للف ة .2019-2016
 -60وش سسوع دول سسة ةوليفي سسا املتع سسددة القومي سسات سويسس سرا علس س النه سسوض رطاره سسا التن يم سسي
لتشويع الشركات عرب الوطنية عل اح ام حقو اإلنسان.
 -61وأشادت البوسنة وا رسك ابلتداةد املتخ ة ل ادة ثيل املرأة وااللت ام مبرافحة االجتار ابلبشر.
 -62وأثن س س ةوتس س سواان عل س س سويس س سرا العتماده سسا اس س س اتيوية وطني سسة ةش سسأن اإلدم سسان تتن سساول
التحدات اليت يواجهها األطفال واملراهقون.
 -63وشسسوع الرباةيسسل سويس سرا عل س مراجعسسة أحرسسام قسسانون الرعسساا األجانسسب ال س ي يفسسرض
عقوةة احلب عل األشخاص ال ين هم يف وضع ا ورة غد الن امية.
 -64وأشارت ةلغارا إىل اإلجراءات اإل اةية اليت اع ا سويسرا من أجل تنفي التوصسيات،
وأشادت رجناةا ا يف ن ام التعليم امل دوج.
 -65ورحب ةوركينا فاسو ابرتفا مستوى تنفي التوصسيات املقبولسة خسالل جولسة االسستعراض
الدوري الشامل الساةقة.
 -66وأثن س س ةورونس سسدي عل س س سويس س سرا للوهس سسود الس سسيت ة س س لتها يف سس سسبيل حتقيس سسق املسس سساواة ةس سسني
اجلنسني ،وحتسني املشاركة يف احلياة السياسية.
 -67وأشسسادت كسساةو فسسددي ةعمليسسة التشسساور مسسن أجسسل إنشسساء م سسسسة وطنيسسة حلقسسو اإلنسسسان
والتصديق عل الصروك الدولية.
 -68ورحب كندا ابعتماد تعديل تشريعي يسمح لمةواج من نف اجلن ةتبين أطفال شركائهم.
 -69وأثنس س مجهوري سسة أفريقي سسا الوسس س
اآلليات الوطنية حلقو اإلنسان.

علس س سويسس سرا للوه سسود ال سسيت ةس س لتها م سسن أج سسل تع يس س

اض لع هبا يف صياغة التقرير السوطين.
 -70ورحب تشاد ةعملية التشاور الواسعة الن ا اليت ُ
وهنأت سويسرا عل انضمامها إىل عدد من الصروك الدولية حلقو اإلنسان.
 -71ورحب س الصسسني ابجلهسسود املب ولسسة يف جمسسال لايسسة حقسسو اإلنسسسان ،لرنهسسا أعرة س عسسن
قلقها إةاء التقارير املتعلقة ابلتميي العنصري وكراهية األجانب.
 -72ورحب س س كولومبي س سسا ابلتصس سسديق عل س س االتفاقي س سسة الدوليس سسة حلماي س سسة مجيس سسع األش س سسخاص م س سسن
االختفاء القسري.
 -73ورحب س الرونغسسو ابعتمسساد خ سسة عمسسل وطنيسسة لتنفي س املبسسادة التوجيهيسسة ةشسسأن األعمسسال
التوارية وحقو اإلنسان.
 -74واستفسسسرت كوسسستاريرا عسسن التحسسدات القائمسسة املاثلسسة أمسسام تنفي س السياسسسات املتعلقسسة
ةتغد املناخ من من ور حقو اإلنسان.
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 -75وشسسررت سويس سرا الوفسسود السسيت شسسارك يف جلسسسة التحسساور ،وقسسدم عناصسسر اإلجسساابت
التالية عل املسائل املثارة والتوصيات املقدمة.
 -76وأشار الوفد فيما يتعلق ةقضاا ارتراب األعمال اجلماعية الوحشية ،يف مجلة أمور ،إىل
أن سويس سرا دولسسة م سسسسة يف ةمبسسادرة التحسسرك العسساملي ضسسد أعمسسال اإلج سرام اجلماعيسسة الوحشسسيةة،
وأيس ّد أيضسا املبسسادرة الراميسسة إىل اعتمسساد مدونسسة قواعسسد السسسلوك املتصسسلة ةعمسسل جملس األمسسن ملرافحسسة
اإلابدة اجلماعية واجلرائم املرتربة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
 -77وفيمسسا يتعلسسق ابمل سسسسة الوطنيسسة حلقسسو اإلنسسسان ،جتسسدر اإلشسسارة إىل أن س سسسيعرض عل س
الربملسسان يف عسسام  2018مشسسرو قسسانون يسسن عل س تسسو مرك س جسسامعي مهسسام ه س امل سسسسة السسيت
ستس ش سسد ابملب سسادة املتعلق سسة مبركس س امل سس سسات الوطني سسة لتع يس س ولاي سسة حق سسو اإلنس سسان (مب سسادة
ابري ) وسترون مستقلة مبوجب القانون.
 -78وتتضمن التداةد املتخ ة يف جمال التميي العنصري ترتيبات التشاور فيما خي الضحاا
ودعم مشاريع التوعية وتع ي إمرانية اللووء إىل العدالسة .وكانس القضساا املتعلقسة ابلتمييس تلفسة
جدا .و ا السبب ،يرى اجملل االحتادي أن من الصعب وضع قانون خاص يغ يها كلها.
 -79ويف جمسسال ا وسسرة وحسسق اللوسسوء ،يسسسع االحتسساد جاهسسدا إىل اح س ام وحسسدة األسسسرة يف أي
وق ويب ل كل جهد لتلبية احتياجات السرن احملددة لمسر والنساء اللوايت يسسافرن مبفسردهن.
وميثل التدريب والعمالة تدةدين أساسيني لتحقيق اإلدماج .ومع ذلك ،كان للب الة أتثد أكرب يف
الالجأني والشباب والشباب املهاجرين ال ين وصلوا يف وق متأخر إىل سويسرا.
 -80ويسسسمح قسسانون األجانسسب رصسسدار تصسريح إقامسة لمشسسخاص الس ين يقيمسسون ةصسسورة غسسد
قانونية يف سويسرا يف احلاالت الفردية البالغسة اخل سورة .وابملقاةسل ،تعس ض احلرومسة والربملسان علس
تسوية أوضسا مجاعيسة للمهساجرين غسد احلاصسلني علس أورا رمسيسة وال يعتس م أي منهمسا التصسديق
عل االتفاقية الدولية حلماية حقو مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -81ويف عام  ،2013دخل القانون االحتادي املتعلق ةتداةد مرافحة ال سات القسسرية حيس
النفاذ .ويف إطار ةرانمج مرافحة ال ات القسرية ،سيقدم دعم ما إىل راة ة ةخدمسة مرافحسة
ال واج القسرية ملواصلة ه املساعي.
 -82ويف جمال املساواة ةني الرجل واملرأة ،اع ت سويسرا تداةد تتعلق ةصفة خاصة مبرافحة
التميي س يف األجسسور ،وحتسسسني التوفيسسق ةسسني احليسساة املهنيسسة واألس سرية وتع ي س مشسساركة امل سرأة يف احليسساة
املهني سسة ،وةادة ثي سسل امل س سرأة يف املناص سسب القياديس سسة ويف احلي سساة السياسس سسية ويف الت سسدريب والبحس سسب.
وابملقاة سسل ،ى حتس سظ مس سسألة إدارة املي اني سسة ابل كيس س عل س املس سساواة ة سسني اجلنس سسني ابألغلبي سسة الالةم سسة.
ويصد األمر نفس أيضا عل األشخاص ال ين يتعرضون للتميي عل أساس ميلهم اجلنسي أو
هويتهم اجلنسانية.
 -83وفيما يتعلق ابملثليات واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحساملي
صسسفات اجلنسسسني ،تقضسسي مراجعسسة قسسانون التبسسين ردحسسة اإلمرانيسسة لتبسسين أطفسسال الشسريك يف عالقسسة
ةني شريرني مت وجني (سواء كاان تلفني يف نو اجلن أو مثليني جنسسيا) ،وقسرر الربملسان متاةعسة
مبسسادرة ةالس واج املسسدي للوميسسعة ،وقبسسل توسسسيع ن سسا احلرسسم اجلنسسائي ضسسد التمييس العنصسسري حبيسسب
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يشسسمل التمييس علس أسسساس امليسسل اجلنسسسي وا ويسسة اجلنسسسانية .ومسسن املقسسرر إجسراء تعسسديل يف القسسانون
املدي لتحديد إجراء مبسط لتسويل التغيد يف نو اجلن يف سول األحوال املدنية.
 -84ووفقا للقانون االحتادي املتعلق ابلقضاء عل أوج عدم املسساواة السيت يعساي منهسا األشسخاص
ذوو اإلعاقة ،ترفل الرانتوانت تلقي األطفال والشباب التعليم األساسي ال ي يلل احتياجا م.
 -85وقد اعتمدت سويسرا خ ة عمل للوقاية من االنتحار يف ةداية عام  2017واس اتيوية
وطنية جديدة يف هناية عام  2015ةعنوان ةحاالت اإلدمانة للف ة .2024-2017
 -86ورحب كوت ديفوار ابلتصديق عل اتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -87وأش سسارت ك سسواب إىل التح سسدات املتبقي سسة ،مب سسا يف ذل سسك أوجس س ع سسدم املس سساواة ة سسني الرج سسال
والنساء ،واالفتقار إىل خ ة عمل وطنية ملرافحة التميي .
 -88وأش سسارت ق سسربص إىل تنفيس س ال سسربانمج ال سسوطين للوقاي سسة م سسن الفق سسر ومرافحتس س واخل س سوات
املتخ ة لتحسني إدماج الرعاا األجانب.
 -89وهنأت إكوادور سويسرا عل التصديق عل اتفاقية من مسة العمسل الدوليسة لعسام 2011
املتعلقة ابلعمال املن ليني (االتفاقية رقم .)189
 -90ورحب مصر ابلوفد السويسري يف الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل.
 -91ورحب س س س فرنس س سسا ابلتص س سسديق عل س س س االتفاقي س سسة الدولي س سسة حلماي س سسة مجي س سسع األش س سسخاص م س سسن
االختفاء القسري.
 -92وأعرة س جورجيسسا عسسن قلقهسسا إةاء تقسسارير تفيسسد حن املرك س السويسسسري للخ سربات يف جمسسال
حقو اإلنسان لن يرون ل والية صر ة حلماية حقو اإلنسان.
 -93ورحب أملانيا ابلتعديالت اليت أدخل عل قانون احلقو املتعلقة ابسم األسسرة وقسانون
اجلنسية السويسريني ،عل النحو املوص ة أثناء االستعراض الدوري الشامل الساةق.
 -94ورحب غاان ةتصديق سويسرا يف عام  2014عل اتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -95ورحب اليوانن حب ر اارسة البغاء عل األشخاص ال ين تقل أعمارهم عن  18عاما.
 -96وأعرةس غواتيمسساال عسسن قلقهسسا إةاء التقسسارير ال سواردة عسسن تشسسويع أعضسساء ةعسسض األحس اب
السياسية القوالب النم ية العنصرية.
 -97وأشارت هساييت إىل أن ن سام الدميقراطيسة املباشسرة السويسسري سوذج ينبغسي تشسويع لرسن
الت ال تتخلل ةعض الثغرات.
 -98وأشسسارت هنسسدوراس إىل اإلجنسساةات السسيت حققتهسسا سويسسرا يف تنفيس التوصسسيات السسيت تلقتهسسا
أثناء جوالت االستعراض الدوري الشامل الساةقة.
 -99وأثن س هنغسسارا عل س سويس سرا للتسسداةد ا امسسة السسيت اع س ا إلدمسساج مبسسدأ حتقيسسق املسسساواة
لمشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة.
 -100وأش سسارت الن سسرويج إىل املب سسادرة الدس سستورية املعلق سسة ال سسيت ترم سسي إىل إع سسالن س سسيادة الدس سستور
السويسري عل القانون الدو .
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 -101وأشادت ا ند ابجلهود اليت تبس ا سويسسرا علس مسستويي االحتساد والرسانتوانت مسن أجسل
تع ي ثيل املرأة يف السياسة واالقتصاد.
 -102ورحب س إندونيسسسيا مبشسسرو قسسانون لتحويسسل املرك س السويسسسري للخ سربات يف جمسسال حقسسو
اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو اإلنسان وفقا ملبادة ابري .
 -103وأش سسارت مجهوري سسة إيس سران اإلس سسالمية إىل انض سسمام سويسس سرا إىل ةع سسض الص سسروك الدولي سسة
حلقو اإلنسان.
 -104وأثسسل الع سرا عل س سويس سرا لتصسسديقها عل س مع سسم الص سسروك الدوليسسة حلق سسو اإلنس سسان
وعل تعاوهنا مع هيأات املعاهدات.
 -105ورحب آيرلنسدا مبتاةعسة التوصسية الصسادرة عسن اجلولسة السساةقة حن تواصسل سويسسرا اجلهسود
الرامية إىل مرافحة كراهية األجانب.
 -106وأقس ّسرت إس سرائيل ابلتقسسدم احملسسرة ،مبسسا يف ذلسسك اعتمسساد خ سسة عمسسل وطني سة جديسسدة ةشسسأن
االجتار ابلبشر.
 -107ورحبس إي اليسسا ابعتمسساد تسداةد علس مسسستويي االحتسساد والرسانتوانت لس ادة ثيسسل املسرأة يف
السياسة واالقتصاد.
 -108ورحبس س كاةاخس سستان ابعتم سساد ع سسدة ةس سرامج وطني سسة سسدف إىل ةادة تع يس س ن سسام لاي سسة
حقو اإلنسان.
 -109وأثنس س س س كيني س س سسا علس س س س سويسس س س سرا ل لوه س س سسود ال س س سسيت ةس س س س لتها م س س سسن أج س س سسل تنفيس س س س توص س س سسيات
االستعراضات الساةقة.
 -110ورحب س قدغي سسستان ابلتصسسديق عل س ةعسسض صسسروك حقسسو اإلنسسسان الدوليسسة والتسسداةد
العملية يف جمال تع ي حقو اإلنسان.
 -111وأش س س سسادت مجهوري س س سسة الو الدميقراطي س س سسة الش س س سسعبية ةسويس س س سرا النض س س سسمامها إىل الربوتوك س س سسول
االختياري التفاقية حقو ال فل املتعلق رجراء تقدمي البالغات.
 -112وأعرب لبنان عن تقدير حلملة اإلن ن اليت أطلقتها اللونة االحتادية ملناهضة العنصسرية
يف عام  2015ملرافحة خ اب الرراهية.
 -113ورحب س س دول سسة ليبي سسا ابلتص سسديق عل س س االتفاقي سسة الدولي سسة حلماي سسة مجي سسع األش سسخاص م سسن
االختفاء القسري.
 -114ورحب مدغشقر ةعمليات التصديق األخدة ،مبا يف ذلك التصديق عل اتفاقيسة من مسة
العمل الدولية لعام  2011ةشأن العمال املن ليني (االتفاقية رقم .)189
 -115ورحب س م سسالي ا مبب سسادرات اجملل س االحت سسادي السويس سسري ،مب سسا يف ذل سسك اعتم سساد ال سسربانمج
الوطين للوقاية من الفقر ومرافحت للف ة .2018-2014
 -116ورحب ملديف ابلتداةد املتخ ة حلماية حقو املسنني ،واملشساركة النشس ة لسويسسرا يف
قضاا تغد املناخ يف جمل حقو اإلنسان.
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 -117ورحب موريتانيا مبسسا ة سويسسرا اإل اةيسة يف عمسل املفوضسية السسامية حلقسو اإلنسسان،
وهيأات املعاهدات ،واإلجراءات اخلاصة.
 -118وهنأت املرسيك سويسرا عل وضع قانون لتحسني دور املرأة يف اجملتمع.
 -119ورحب منغوليا ةسحب التحفظ عل املادة ()1(16ة) مسن اتفاقيسة القضساء علس مجيسع
أشرال التميي ضد املرأة.
 -120وأث سسل اجلب سسل األس سسود علس س سويسس سرا جلهوده سسا الرامي سسة إىل التص سسديق علس س م سسا تبقس س م سسن
صروك دولية وشوعها عل اعتماد تشريع شامل ملناهضة التميي .
 -121ورحسسب املغسسرب ابلتصسسديق عل س ثالثسسة صسسروك دوليسسة حلقسسو اإلنسسسان وإطسسال ة سرانمج
إدماج الرعاا األجانب عل صعيد الرانتوانت.
 -122ورحب ميا ار ابلتداةد الراميسة إىل احلسد مسن الفقسر يف األسسر املعيشسية ،وإىل تع يس تنفيس
املبادة التوجيهية ةشأن األعمال التوارية وحقو اإلنسان.
 -123ورحب س س انميبيس سسا ةعمليس سسات التصس سسديق األخس سسدة وابعتمس سساد اس س س اتيوية حقس سسو اإلنسس سسان
للف ة  2019-2016الرامية إىل تع ي م سسات وآليات حقو اإلنسان.
 -124ورحب س نيبسسال ابملسسسا ات املنت مسسة السسيت تقسسدمها سويس سرا إىل املفوضسسية السسسامية حلقسسو
اإلنسان وأشارت إىل املساعدة املالية والتقنية اليت نحها للبلدان النامية.
 -125وأشادت هولندا ةسويسرا عل ما أحرةت من تقدم يف كفالسة حريسة الصسحافة ومشساركتها
يف تع ي منع األعمال الوحشية عل الصعيد الدو .
 -126ورحب نيوةيلندا مبا مفاد أن األشخاص السويسريني ال ين يقيمون عالقات مع شركاء
من نف اجلن سيتمرنون من تبين أطفال شركائهم اعتبارا من كانون الثاي/يناير .2018
 -127ورحب نيراراغوا ابعتماد خ ة عمل وطنية للوقاية من االنتحار واس اتيوية ةشأن اإلدمان.
 -128ورحب س س نيو سسدا ابعتم سساد سويس س سرا اس س س اتيوية وطني سسة ملرافح سسة اإلره سساب وابعتماده سسا
االس اتيوية املتعلقة حبقو اإلنسان.
 -129ورحب آيسلندا ابلتقسدم احملسرة يف جمسال املسساواة ةسني اجلنسسني ،مبسا يف ذلسك العمسل علس
كفالة املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة.
 -130ورحب ةنما ابجلهود املب ولة ملرافحة االجتار ابلبشر ومنع وقو حاالت انتحار املراهقني.
 -131وسسسل ةسسدو الضسسوء عل س التصسسديق عل س الصسسروك الدوليسسة حلقسسو اإلنسسسان واجلهسسود
الرامية إىل ال حيب ابملهاجرين والالجأني.
 -132ورحب س الفلبسسني ةتصسسديق سويس سرا عل س اتفاقيسسة من مسسة العمسسل الدوليسسة لعسسام  2011ةشسسأن
العمال املن ليني (االتفاقية رقم  .)189وأعرة عن أسفها لعدم اعتماد قانون شامل ملناهضة التميي .
 -133وأعرة س ةولنسسدا عسسن تقسسديرها لق سرار حتويسسل املرك س السويسسسري للخ سربات يف جمسسال حقسسو
اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو اإلنسان.

GE.17-23483

11

A/HRC/37/12

 -134ورحب س الربتغسسال ةس سحب سويسسرا حتف هسسا عل س املسسادة ()1(16ة) مسسن اتفاقيسسة القضسساء
عل مجيع أشرال التميي ضد املرأة.
 -135وأشارت مجهورية كورا إىل التداةد املتخ ة ملناهضة التميي  ،وأعرة عن تقديرها جلهود
اجملل االحتادي الرامية إىل توفد لاية قانونية ل الل اللووء.
 -136وأعرة مجهورية مولدوفا عن تقديرها للدور القيادي ال ي تض لع ةس سويسسرا يف جمسال
تع ي حقو اإلنسان عل الصعيد الدو .
 -137واستفسسسرت رومانيسسا عسسن االس س اتيوية السسيت ميرسسن توخيهسسا إل سساد حسسل ملسسسألة عسسدم دعسسم
األغلبية الربملانية قانون مناهضة التميي .
 -138وأش سسار االحت سساد الروس سسي إىل أن مجي سسع التوص سسيات املتعلق سسة ةسويسس سرا املنبثق سسة ع سسن اجلول سسة
الساةقة قد قبل وأن مع مها قد نف .
 -139ورحب ليختنشتاين ابلتصسديق علس معاهسدات إضسافية ومبشسرو القسانون املتعلسق رنشساء
م سسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -140وشوع اململرة املتحسدة سويسسرا علس وضسع امل يسد مسن التشسريعات الشساملة الراميسة إىل
توفد احلماية من التميي للمثليات واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية.
 -141ويف هنايسسة عسسام  ،2016اعتمسسدت سويس سرا خ سسة عمسسل وطنيسسة ترمسسي إىل تنفي س املبسسادة
التوجيهية ةشسأن األعمسال التواريسة وحقسو اإلنسسان :تنفيس إطسار األمسم املتحسدة املعنسون ةاحلمايسة
واالحس س س ام واالنتص س سسافة ،ابإلع س سسالن ع س سسن أن علس س س امل سس س سسات التواري س سسة املس س سسولة يف سويسس س سرا
و/أو الناشس ة فيهسسا احس ام حقسسو اإلنسسسان يف مجيسسع أنشس تها التواريسسة ،ةغسسض الن سسر عسسن مرسسان
عمله سسا .ويف الوق س نفس س  ،أنش سسأت سويس سرا ن ام سا ش سسامال ملرافح سسة غس سسل األم سوال ومرافح سسة
اإلرهاب مع ةني التداةد الوقائية والتداةد العقاةية.
 -142وقسسد ةسسدأت عسسدة كسسانتوانت تنفيس مشسساريع لتوديسسد السسسوون القائمسسة و/أو ةنسساء سسسوون
جديدة هبدف توفد  2 200مران جديد من اآلن وحىت عام .2025
 -143ودخ س سسل اتف س سسا ابري س س س املتعل س سسق ةتغ س سسد املن س سساخ حي س س س النف س سساذ يف سويس س س سرا يف  5تش س س سرين
الثسساي/نوفمرب  2017هبسسدف خفسسض انبعسسااثت غسساةات الدفيأسسة ةنسسسبة  50يف املائسسة ابلقيسساس إىل
عام  1990وذلك حبلول عام .2030
 -144والي ال تقدمي املساعدة اإل ائية الرمسية مبعسدل  0,7يف املائسة مسن النساتج القسومي اإلمجسا
ميث سسل ه سسدفا طوي سسل األج سسل .ويف ع سسام  ،2016ةل س ه س ا املع سسدل  0,54يف املائ سسة ،وه سسو م سسا يض سسع
سويسرا يف املرتبة الثامنة عل الساحة الدولية.
 -145ويف اخلتسسام ،أشسسار الوفسسد إىل أن التوصسسيات ال سواردة ستخضسسع لدراسسسة حتليليسسة حكسسرب قسسدر
من العناية الواجبة وابلتشاور الوثيق مع الرانتوانت ،وسوف تس شد هبا سويسسرا يف اجلهسود السيت
تب ا لصاحل حتسني حالة حقو اإلنسان.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -146حبث تتي سويست ترا التوص تتيات املقدم تتة تتالد جلس تتة التح تتاور ال تتواردة أد
حتظى بتأييد ا:

و تت

التعجيتتل ابلتيتتديق علتتى اتفاويتتة الووايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء
1-146
والعنف املنزيل ومكافحتهما (اتفاوية اسطنبود) (سرياليون)؛
تس تريع عمليتتة موافقتتة الالملتتان االحتتتادي علتتى الووايتتة متتن العنتتف
2-146
ضتتد النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكافحتهمتتا (اتفاويتتة استتطنبود) واريتتا يتتع التتتدابري
الالزمة لتعزيز حقوق املرأة (جورجيا)؛
التيتديق دون ببطتاء علتى اتفاويتة الووايتة متن العنتف ضتد النستاء
3-146
والعنف املنزيل ومكافحتهما (أندورا)؛
التيتتديق علتتى اتفاويتتة الووايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء والعنتتف
4-146
املنزيل ومكافحتهما اليت ووُعي يف عام ( 2013بيالروس)؛
التيتتديق علتتى اتفاويتتة الووايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء والعنتتف
5-146
املنزيل ومكافحتهما (اتفاوية اسطنبود) (بيطاليا) (بسبانيا)؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح وضتتع حتتد للتمييتتز ضتتد املترأة و ت ل
6-146
يتتع أاتتكاد العنتتف ضتتد امل ترأة لتتا يف ل ت العنتتف العتتايل وبح تس تريع عمليتتة
التيديق على اتفاوية اسطنبود (تونس)؛
7-146

النظر يف بنشاء آلية وطنية إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات (تونس)؛

8-146

بنشاء آلية وطنية ملتابعة التوصيات (أوروغواي)؛

بجت تراء تنس تتيق م تتنظا ب تتان االحت تتاد والك تتانتو ت وا تم تتع املت تتد
9-146
فيم تتا يتعل تتق بتنفيت ت التوص تتيات املقدم تتة يف االس تتتعراض ال تتدوري الش تتامل لكفال تتة
بط تتالع ي تتع مكت تتو ت نظ تتام احلكت تتا السويس تتري عل تتى و ت تتا حق تتوق اإلنست تتان
(نيوزيلندا)؛
تيسري التنسيق الفعاد بتان االحتتاد والكتانتو ت وا تمتع املتد يف
10-146
جم ت تتاد متابع ت تتة توص ت تتيات االس ت تتتعراض ال ت تتدوري الش ت تتامل و ي ت تتات املعا ت تتدات
واإلجراءات اخلاصة (بنما)؛
تكثيف جهود ا الرامية بح بنشاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان
11-146
وفق ا ملبادئ ابريس (السودان)؛
مواصتتلة التقتتدم ايفتترز يف بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان
12-146
تكون مستقلة ومتتثل ملبادئ ابريس (أسرتاليا)؛

بعتتادة النظتتر يف بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان
13-146
وفق ا ملبادئ ابريس (أو رانيا)؛
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مواصلة اجلهود الرامية بح بنشاء مؤسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان
14-146
وضمان توفري املوارد الالزمة هل املؤسسة (ماليز )؛
تيستتري التنستتيق الفعتتاد بتتان االحتتتاد والكتتانتو ت وا تمتتع املتتد
15-146
ل تتمان توافتتق املبتتادرات الشتتعبية متتع التزامتتات سويس ترا لوجتتب القتتانون التتدويل
حلقوق اإلنسان ( هورية ور )؛
النظت تتر يف الست تتبل الكفيلت تتة ب ت تتمان تنفي ت ت نتت تتاي االست تتتفتاءات
16-146
الشعبية على حنو يتسق مع املعا دات الدولية حلقوق اإلنستان التيت تكتون سويسترا
طرفا فيها (أسرتاليا)؛
تعزي ت تتز آليام ت تتا ل ت تتمان أن يك ت تتون تواف ت تتق مب ت تتادرة امل ت تتواطن م ت تتع
17-146
االلتزام تتات الناات ت ة ع تتن الي تتكوو الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان ال تتيت ان تتمي بليه تتا
سويس ترا اضتتعا لشتتكل متتن أاتتكاد التحقتتق وبتتل طتتر مبتتادرات متتن ت ا القبيتتل
للتيويي (بلجيكا)؛

مواصتلة جهود تتا الراميتتة بح ضتتمان توافتتق املبتتادرات الشتتعبية متتع
18-146
املعت ت تتايري الدوليت ت تتة حلقت ت تتوق اإلنست ت تتان واحلقت ت تتوق ا ساست ت تتية املنيت ت تتو عليهت ت تتا يف
الدستور ( نغار )؛
بنش تتاء آلي تتات ل ت تمان تواف تتق املب تتادرات الش تتعبية م تتع التزام تتات
19-146
سويسرا املتعلقة حبقوق اإلنسان (النروي )؛
تكثيف جهود ا الرامية بح ضمان تعزيز حقوق اإلنستان واايتهتا
20-146
على حنو أ ثر اتساو ا يف يع أحناء أراضيها ( ابو فريدي)؛
تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة بح تت ليل العقبتتات التتيت تبطتتع عمليتتة تنفي ت
21-146
التزامات البلد الدولية يف جماد حقوق اإلنسان (بيطاليا)؛

ت مان تقرير ا املقبل عتن االستتعراض التدوري الشتامل معلومتات
22-146
اصة ابلتدابري اليت اري ما لتنفي املادة  2٦1مكررا من وانوهنا اجلناي وال سيما
الق تتاء عل تتى إ تتا رة بنك تتار اإلابدة اجلماعي تتة أو غري تتا م تتن اجلت ترايا املرتكب تتة ض تتد
اإلنسانية أو االستهانة هبا أو حماوالت تالير ا (رواندا)؛
االحتفت تتاك محكت تتام املت تتادة  2٦1مكت تتررا مت تتن القت تتانون اجلنت تتاي
23-146
وال سيما تل اليت تنص على املسؤولية يف حاالت بنكار اإلابدة اجلماعية أو غري ا
من اجلرايا املرتكبة ضد اإلنسانية أو االستهانة هبا أو التماس تالير ا (أرمينيا)؛
تعزي تتز احل تتوار ب تتان ا عت تراق والتس تتامم وال س تتيما عل تتى مس تتتوي
24-146
الكانتو ت وا تمعات ايفلية (بولندا)؛
مواص تتلة تعزي تتز مش تتار تها يف تش تتجيع أنش تتطة الوواي تتة م تتن ا عم تتاد
25-146
الوحشتية عتتن طريتتق بت د اجلهتتود ملنتتع ا عمتاد الوحشتتية علتتى اليتعيد التتوطين ابلنظتتر
بح أن التاريخ ود أثبي أن ما من بلد لنأى عن ا عماد الوحشية املرتكبة ( ولندا)؛
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مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود املب ولتتة إلج تراء حتتوار بتتان ا د ن وتعزيتتز
26-146
التسامم الديين يف بطار الشرا ة مع منظمات ا تمع املد (بندونيسيا)؛
اريا التدابري الالزمة ملكافحة يع أاكاد التمييز واحلفتاك علتى
27-146
املسألة (تر يا)؛
جهود ا الرامية بح ب اء الوع بشأن
االضتتطالع منشتتطة توعيتتة واستتعة النطتتاق ومنهجيتتة للق تتاء علتتى
28-146
الوصا واليور السلبية والقوالب النمطية والتحيزات اليت يواجهها ا اتاا غتري
املواطنان السويسريان (ألبانيا)؛
29-146
أفريقيا الوسطى)؛

بج ت تراء عمليت تتة مراجعت تتة لقت تتانون املست تتاواة دون ببطت تتاء ( هوري ت تتة

النظتتر يف ستتن وتتانون ملنا تتة التمييتتز العنيتتري ومواصتتلة اجلهتتود
30-146
الرامية بح بهناء العنيرية و طاب الكرا ية (تونس)؛
تنفيت ت سياس تتات أ ث تتر فعالي تتة ملكافح تتة التميي تتز العني تتري و را ي تتة
31-146
ا جانب لا يف ل اعتماد تعريف واضم واامل للتمييز العنيري (وريغيزستان)؛
مواصلة اجلهتود الراميتة بح مكافحتة التمييتز والتعيتب وال ستيما
32-146
فيما يتعلق ابلعماد املهاجرين (املغرب)؛
اريتتا تتتدابري بضتتافية ملكافحتتة الوصتتا والقوالتتب النمطيتتة بطتترق
33-146
منهتتا مب تتادرات إل تتاء التتوع والتي تتدي للح تتاالت اخلاصتتة بتعليق تتات أو أفع تتاد
عنيرية صادرة عن موإفان عموميان رفيع املستوى (دولة فلسطان)؛
اعتم تتاد تت تتدابري للق ت تتاء علت تتى ي تتع أات تتكاد التمييت تتز العنيت تتري
34-146
و را ية ا جانب والتعيب الديين (السودان)؛
تعزي تز التتتدابري الراميتتة بح مكافحتتة العني ترية والتمييتتز العنيتتري
35-146
و را ية ا جانب بيورة فعالة وااملة بطترق منهتا معاجلتة املشتا ل التيت يواجههتا
املهاجرون وال سيما العماد املهاجرون وضمان بدماج املهاجرين يف ا تمع ايفلت
وسوق العمل (اتيلند)؛
مواصتتلة جهود تتا ملعاجل تة الشتتواغل املثتتارة وال ستتيما يف جمتتاالت
36-146
مكافحة العنيرية والتمييز و را ية ا جانب و را يتة اإلستالم واايتة أفتراد الف تات
ا ثر شااة مثل املهاجرين (تر يا)؛
مواص تتلة جهود تتا للتي تتدي حل تتاالت التميي تتز العني تتري و را ي تتة
37-146
ا جانب والعنيرية (بوروندي)؛
38-146

الق اء على أفعاد الكرا ية العنيرية والتيدي هلا (جنوب أفريقيا)؛

مواصتتلة ب ت د اجلهتتود املتعلقتتة لكافحتتة طتتاب التح تري
39-146
الكرا ية العنيرية والدينية (دولة ليبيا)؛
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مواص تتلة تنفيت ت املب تتادرات الرامي تتة بح مكافح تتة ط تتاب الكرا ي تتة
40-146
والتشجيع على االحرتام املتبادد بان ا تمعات ايفلية (سنغافورة)؛
وضتتع طتتة عمتتل وطنيتتة ملكافحتتة العني ترية والتمييتتز العني تتري
41-146
و را يتتة ا جانتتب ومتتا يتيتتل ب ت ل متتن تعيتتب حبيتتأ تكتتون متستتقة متتع أحكتتام
بعالن وبر م عمل ديرابن (جنوب أفريقيا)؛
مواصتتلة تنظتتيا اتتالت توعيتتة واستتعة النطتتاق ملكافحتتة املواوتتف
42-146
السلبية حياد الف ات ال عيفة و ل الترد علتى التيتر ات أو ا فعتاد العنيترية
(أوزبكستان)؛
تنظت تتيا ات تتالت منهجيت تتة ملكافحت تتة القوالت تتب النمطيت تتة العني ت ترية
43-146
و را ي تتة ا جان تتب ل تتا يف لت ت تلت ت املوجه تتة ض تتد أا تتاا م تتن غ تتري املت تواطنان
( واب)؛
تنظتتيا اتتالت توعيتتة واستتعة النطتتاق ومنهجيتتة ملكافحتتة الوص تتا
44-146
وبطالق ا حكتام العامتة والقوالتب النمطيتة والتحيتز ضتد ا اتاا غتري املتواطنان
(غواتيماال)؛
تت ت تتوفري التت ت تتدريب لقت ت تتوات ا مت ت تتن واملت ت تتدعان العت ت تتامان والق ت ت تتاة
45-146
وا ياييان االجتماعيان ملنع التمييتز علتى أستاس امليتل اجلنست واهلويتة اجلنستانية
(بسراييل)()1؛
تقييا مدى جنا برام اإلدماج املنفت ة علتى مستتوى الكتانتو ت
46-146
للفرتة ( 2017-2014البحرين)؛
م اعفة اجلهود املب ولة يف يع الكانتو ت لتفادي التمييز على
47-146
أساس العرق وا صل وامليل اجلنس واهلوية اجلنسانية ( ولومبيا)؛
اعتمتتاد تش تريعات إللغتتاء اتتر العقتتا املستتبق التتالزم لتغيتتري نتتوع
48-146
اجلتتنس وتتانو ا وفقت ا التفاويتتة اايتتة حقتتوق اإلنستتان واحلتتر ت ا ساستتية (االتفاويتتة
ا وروبية حلقوق اإلنسان) (السويد)؛
تنفي أحكام التوصية اليت سبق أن وبلتي اخلاصتة برفتع املستاعدة
49-146
اإلمنايي تتة الر ي تتة بح نس تتبة  0,7يف املاي تتة م تتن د له تتا الق تتوم (اجلمهوري تتة العربي تتة
السورية)؛
عتتدم النظتتر يف ف ت املستتاعدة اإلمناييتتة الر يتتة ح ت يف حتتاد
50-146
اريا تدابري خلف التكاليف ورفعها فعالا بح النسبة اليت التزمي هبتا البالغتة 0,7
يف املاية (بنغالديش)؛
__________

()1
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ز دة مسامهتها يف املستاعدة اإلمناييتة الر يتة لكت تيتل بح احلتد
51-146
البالغ  0,7يف املاية من النات القتوم اإل تايل متع الرت يتز بوجت تا علتى بنتاء
القتدرات والقتدرة علتتى التكيتف متابعتتة للتوصتية التتواردة يف الفقترة  84-123متتن
تقرير اجلولة الثانية ( اييت)؛
مواصتتلة تقتتدس املستتاعدة اإلنستتانية واإلمناييتتة بح البلتتدان الفقتترية
52-146
البلدان على حتمل ا عباء املتعلقة ابلشؤون اإلنستانية وتعزيتز حقتوق
ملساعدة
اإلنسان (اليمن)؛
تكثيتتف اجلهتتود والعمتتل التعتتاو بغيتتة القيتتام علتتى وج ت الستترعة
53-146
إبعتتادة ا متتواد غتتري املش تتروعة وعايتتدات الفستتاد ال تتيت ستتبق حتديتتد ا بح بل تتداهنا
ا صلية ملساعدما على حتقيق أ داف التنمية املستدامة (نيجري )؛
54-146
(نيجري )؛

اري تتا اإلجت تراءات الالزم تتة للتحق تتق م تتن أنش تتطة متوي تتل اإلر تتاب

استكماد املبادرات املعلقة لا يف ل مشروع القانون االحتتادي
55-146
املتعلق بتحسان ااية ضحا العنف ( ميبيا)؛
التحقيق يف حاالت املعاملة القاسية على يد موإف بنفا القانون
56-146
أثناء توويف املشتب فيها واحتجاز ا واستجواهبا وضتمان تقتدس اجلنتاة بح العدالتة
(بيالروس)؛
بنشاء آلية مستقلة مؤ لتة لتلقت يتع الشتكاوى املتعلقتة مفعتاد
57-146
العنتتف وستتوء املعاملتتة التتيت يرتكبهتتا موإفتتو بنفتتا القتتانون وبجتراء حتقيقتات مناستتبة
الشكاوى (ب وادور)؛
التوويي ونزيهة واامل يف
ف تتتم حتقيق تتات مست تتتقلة بش تتأن االس تتتادام املفت تتر للق تتوة أثنت تتاء
58-146
عمليات طرد ا ااا من أراض االحتاد (فرنسا)؛
اريتتا التتتدابري املناستتبة ضتتد مترتكش أفعتتاد الشتترطة الوحشتتية التتيت
59-146
تؤثر يف بع طالش اللجوء واملهاجرين وغري ا ( هورية أفريقيا الوسطى)؛
اريتتا اخلطتتوات الالزمتتة إلاتتاد حتتل هنتتاي ملشتتكلة اال تظتتاك يف
60-146
بع السجون يف سويسرا (االحتاد الروس )؛
العمتتل يديتتة علتتى مكافحتتة االرتتار ابلبشتتر واالستتتغالد اجلنست
61-146
وض تتمان مس تتاعدة ال تتحا وحما م تتة املتجت ترين ابلبش تتر ف ت تالا ع تتن ز دة تعزي تتز
التعاون مع البلدان املعنية (اتيلند)؛
اريا تدابري فعالة ل مان ااية ضتحا االرتار ابلبشتر وال ستيما
62-146
النساء ودعمها بطريقة مناسبة (البوسنة واهلرس )؛
منت تتع االرت تتار اب ات تتاا
63-146
لل حا (اليان)؛
GE.17-23483
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استتتعراض طتتة العمتتل الوطنيتتة ملكافحتتة االرتتار ابلبشتتر وتعزيتتز
64-146
التنستتيق بتتان االحتتتاد والكتتانتو ت وا تمتتع املتتد ل تتمان التيتتدي ل ت ل بيتتورة
متستتقة وووي تتة وموجهتتة حن تتو دم تتة ال تتحا (اململك تتة املتحتتدة لاليطاني تتا العظم تتى
وآيرلندا الشمالية)؛
اعتماد طة عمل وطنية جديدة ملكافحة االرار اب ااا مع
65-146
مراعاة املنظور اجلنسا ال ي يكفل ااية ال حا دون أي نوع من أنواع التمييز
وال سيما فيما خيص وضعها من حيأ اهلجرة ( ندوراس)؛
متابعتتة اجل ترايا املرتبطتتة ابالرتتار اب اتتاا بيتترف النظتتر عتتن
66-146
وضتتع ال تتحية متتن حيتتأ اهلجتترة متتن أجتتل منتتع رتترس ال تتحية أثنتتاء اإلج تراءات
(املكسي )؛
رف تتع العق تتوابت يف جت ترايا مري تتب ا ا تتاا وت تتوفري املزي تتد م تتن
67-146
املسألة (املكسي )؛
التدريب للق اة وأفراد الشرطة وايفققان بشأن
النظتتر يف بمكانيتتة بوامتتة طتتو اتيتتاد وطنيتتة ملستتاعدة ضتتحا
68-146
االرار والعنف العايل ( هورية مولدوفا)؛
التي تتدي الست تتتمرار التحت تتدي املتمث تتل يف الفقت تتر وال ست تتيما بت تتان
69-146
الف ات ال عيفة مثل النساء وا طفاد من غري املواطنان (ماليز )؛
بزالتة العقبتات التيت حتتود دون تستجيل ا طفتاد الت ين ال ملتون
70-146
واثيتتق ويتتة وطتتالش اللجتتوء يف التعلتتيا الثتتانوي والتأ تتد متتن أن ا طفتتاد ا جانتتب
لديها أعلى مستوى ممكن من التعليا (العراق)؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح ضتتمان باتحتتة فتتر التعلتتيا للستتكان
71-146
ال تتعفاء علتتى وتتدم املستتاواة متتع غتتري ا لتتن فتتيها النستتاء وا طفتتاد وا اتتاا
وو اإلعاوة ( هورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
ضتتمان حيتتود يتتع ا طفتتاد ملتمس ت اللجتتوء بيتتورة منهجيتتة
72-146
على التعليا (بسبانيا)؛
تكثي تتف الت تتدابري الرامي تتة بح الوواي تتة م تتن االنتح تتار وال س تتيما يف
73-146
أوسا الشباب (أنغوال)؛
وض تتع ط تتة عم تتل وطني تتة للوواي تتة م تتن االنتح تتار وال س تتيما وأن
74-146
سويسرا تتمتع لستوى عاد من التنمية والتقدم واالزد ار (لبنان)؛
م تتاعفة اجلهتتود الراميتتة بح الووايتتة متتن االنتحتتار والكشتتف عتتن
75-146
ا م ت تراض العقليت تتة بت تتان ا طفت تتاد والشت تتباب وتشت تتجيع مشت تتار ة ا ابء واملدرست تتان
والسلطات املدرسية يف املدارس مشار ة وثيقة يف ا املسعى (املكسي )؛
مواصت تتلة تنفي ت ت ب ت ترام ترم ت ت بح الق ت تتاء علت تتى العنت تتف العت تتايل
76-146
والعنف ضد املرأة (الفلبان)؛
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اري تتا ت تتدابري ملكافح تتة العن تتف ض تتد املت ترأة ل تتا يف لت ت العن تتف
77-146
العتتايل والعنتتف اجلنست ت متتع بيتتالء ا تم تتام تتا للنستتاء م تتن ف تتات ا ولي تتات
(االحتاد الروس )؛
مواصتتلة مكافحتتة يتتع أاتتكاد العنتتف ضتتد النستتاء وا طفتتاد
78-146
ف الا عن تعزيز الرعاية املتايية املقدمة بح ال حا ( ولومبيا)؛

مواصلة اجلهتود املب ولتة متن أجتل الق تاء علتى العنتف اجلنستا
79-146
لتتا يف ل ت العنتتف العتتايل برفتتع مستتتوى التوعيتتة يف ا تمتتع وضتتمان ب ت د العنايتتة
الواجبتة يف مقاضتاة مترتكش تلت ا فعتتاد وحمتا متها وتقتتدس التتدريب املناستتب بح
الس ت تتلطات املاتي ت تتة يف جم ت تتاد ااي ت تتة النس ت تتاء والفتي ت تتات ومن ت تتع العن ت تتف ض ت تتد ن
(نيكاراغوا)؛
مواصتتلة العمتتل ال ت ي يهتتدف بح تعتتديل القواعتتد املتعلقتتة بووتتف
80-146
ال ت تتدعوى يف و ت تتا العن ت تتف قالطفي ت تتفق يف العالو ت تتات وبتي ت تتنيف ت ت ت الق ت تتا
(آيسلندا)؛

حتس تتان احلمايت تتة مت تتن العن تتف العت تتايل مت تتن تتالد تقت تتدس تت تتدريب
81-146
متايص بح ضبا الشرطة وغتري ا متن ا اتاا الت ين ستيتا ون اإلجتراءات
يف ت احلتتاالت واريتتا اخلطتتوات الالزمتتة ل تتمان تطبيتتق وتتانون الرعتتا ا جانتتب
تطبيقا عادالا من أجل توفري ااية للنساء املهاجرات ( ندا)؛
مواصتتلة توعيتتة وتتتدريب أف تراد الستتلطة الق تتايية ومتتوإف بنفتتا
82-146
القانون فيما يتعلق يميع أاكاد العنف ضد املرأة وابملالحقة الق ايية التلقايية يف
ا الشأن (بلجيكا)؛
تكثي تتف بجراءام تتا اإلعالمي تتة والتوعوي تتة بش تتأن تش تتوي ا ع تتاء
83-146
ا فعاد (بور ينا فاسو)؛
التناسلية ا نثوية ومعاوبة مرتكش
تنظتتيا اتتالت توعيتتة وضتتمان تتتوفر املعلومتتات يف احلتتاد ل تتحا
84-146
تشوي ا ع اء التناسلية ا نثوية (تيمور  -ليشيت)؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح حتقيتتق املستتاواة بتتان اجلنستتان يف يتتع
85-146
امليادين وال سيما يف سوق العمل (تونس)؛
تعزيز جهود ا الرامية بح النهوض ابملساواة بتان اجلنستان بطترق
86-146
منها برام التوعية ووضع اسرتاتيجية جنسانية وطنية ااملة (وال )؛
مواص تتلة تعزي تتز النه تتوض ابملس تتاواة ب تتان اجلنس تتان بوس تتايل منه تتا
87-146
وضع طة عمل جنسانية وطنية ااملة (وريغيزستان)؛
88-146
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مواصلة اجلهود الرامية بح متكان املرأة على يع مستتو ت صتنع
89-146
الق ت ترار و فالت تتة مشت تتار تها يف السياست تتة واالوتيت تتاد واحليت تتاة االجتماعيت تتة ( هوريت تتة
الو الدميقراطية الشعبية)؛
مواصتتلة جهود تتا الراميتتة بح تتتوفري املستتاواة بتتان اجلنستتان وتعزيتتز
90-146
متثيل املرأة على مستوى صنع القرار (منغوليا)؛
اريت تتا تت تتدابري بضت تتافية لتعزيت تتز حتست تتان متثيت تتل امل ت ترأة يف السياست تتة
91-146
واالوتياد (آيسلندا)؛
وضتتع استرتاتيجيات لتتز دة حيتتة النستتاء يف املناصتتب القياديتتة يف
92-146
املؤسسات التجارية (أملانيا)؛
مواص تتلة اعتم تتاد ت تتدابري ترمت ت بح تعزي تتز متثي تتل املت ترأة عل تتى و تتدم
93-146
املستتاواة متتع الرجتتل يف اتلتتف جمتتاالت ا تمتتع ف تالا عتتن اجلهتتود املب ولتتة إلزالتتة
الف ت تتوارق يف ا ج ت تتور عل ت تتى أس ت تتاس ن ت تتوع اجل ت تتنس وال س ت تتيما يف القط ت تتاع اخلت ت تا
(أوروغواي)؛
تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة بح معاجل تتة مس تتألة الفج تتوات القايم تتة يف
94-146
ا جور بان اجلنسان (سري النكا)؛
اريت تتا اإلج ت تراءات واخلطت تتوات ال ت تترورية ل ت تتمان املست تتاواة بت تتان
95-146
اجلنسان يف ا جور يف يع وطاعات العمل يف سويسرا (العراق)؛
مواصتلة اجلهتتود الراميتة بح مكافحتتة أوجت عتدم املستتاواة والتمييتتز
96-146
يف مكان العمل وال سيما فيما يتعلق ابلنساء (املغرب)؛
97-146
( ازا ستان)()2؛

اريا مزيد من اخلطوات لتقلتيص الفجتوة يف ا جتور بتان اجلنستان

98-146
واملرأة (بلجيكا)؛

تكثيتتف جهود تتا الرامي تتة بح ردم الفجتتوة يف ا ج تتور ب تتان الرج تتل

تكثيت تتف اجلهت تتود لت تتردم الفجت تتوة يف ا جت تتور بت تتان اجلنست تتان وز دة
99-146
مشار ة املرأة يف احلياة العامة ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
100-146
(السودان)؛

م اعفة جهود تا الراميتة بح ردم الفجتوة يف ا جتور بتان اجلنستان

 101-146تكثي تتف جهود تتا الرامي تتة بح باتح تتة املزي تتد م تتن الف تتر للنس تتاء
للحيود على عمل بدوام امل (ميامنار)؛

__________

()2
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 102-146مواص تتلة تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة بح ض تتمان تك تتافؤ الف تتر وردم
الفجوة يف ا جور بان اجلنسان (ملديف)؛

نس س التوص سسية كم سسا تُل سسي أثن سساء جلس سسة التح سساور :مض سساعفة جهوده سسا الرامي سسة إىل تع يس س ثي سسل املس سرأة يف السياس سسة
واالقتصاد ،واعاذ م يد من اخل وات لتقلي الفووة يف األجور ةني اجلنسني (كاةاخستان).
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103-146
(وريغيزستان)؛

حظت تتر يت تتع ممارست تتات العقوبت تتة البدنيت تتة املنزلت تتة علت تتى ا طفت تتاد

 104-146التأ تتد متتن أن بجتراءات اللجتتوء حتتترتم امليتتاف الف تتلى ل طفتتاد
غري امليحوبان واحتياجاما اخلاصة احرتام ا امالا (سرياليون)؛
 105-146اريتتا التتتدابري الالزمتتة لتمكتتان يتتع الكتتانتو ت متتن اعتمتتاد هن ت
وايا على تعزيز بدماج الفتيان والفتيات وي اإلعاوة يف املدارس (ا رجنتان)؛

 106-146تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة بح ضتتمان باتحتتة التعلتتيا اجلتتامع ل طفتتاد
وي اإلعاوة دون متييز وتوجي يع الكانتو ت حنو االمتنتاع عتن اتبتاع هنت وتايا
على الفيل يف ا السياق (بسراييل)؛
 107-146مواصتتلة التتنه الشتتامل بزاء ا طفتتاد وي اإلعاوتتة وال ستتيما يف
جم تتاد التعل تتيا ف ت تالا ع تتن ز دة جه تتود التوعي تتة والت تتدريب فيم تتا خي تتص الش تتر ات
ومقتتدم اخلتتدمات املتعلقتتة لعاملتتة ا اتتاا وي اإلعاوتتة وباتحتتة وصتتوهلا بح
يتع ا متتا ن وعلتتى ستبيل املثتتاد معاملتتة ا اتتاا الت ين لتتديها تتالب مراتتدة
وبمكانية وصوهلا (املكسي )؛
 108-146مواصلة اجلهود الراميتة بح ضتمان حيتود ا طفتاد وي اإلعاوتة
عل تتى التعل تتيا والرعاي تتة يف مرحل تتة الطفول تتة املبك تترة واالس تتتفادة م تتن بت ترام التنمي تتة
املبكرة ومن فر التدريب املهين الشامل يف يع الكانتو ت (ملديف)؛
109-146
(دولة ليبيا)؛

مواصلة تنفي سياساما الوطنية املتعلقتة اب اتاا

وي اإلعاوتة

 110-146اريتتا مزيتتد متتن التتتدابري خلف ت الفجتتوة الواستتعة يف ا جتتور التتيت
الت تزاد وايمتتة بتتان الرجتتل وامل ترأة يف مكتتان العمتتل والتتيت تفيتتد التقتتارير مهنتتا بلغتتي
نستتبة  30يف املايتتة متتن تتالد مستتاعدة النستتاء علتتى التوفيتتق بتتان حيتتامن العمليتتة
واحلياة ا سرية (بسراييل)؛
 111-146مواصلة تنفي التدابري الرامية بح الق اء على أوج عدم املستاواة
يف ا جور بان اجلنسان ( واب)؛
 112-146مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح معاجلتتة مستتألة الفجتتوة يف ا جتتور بتتان
اجلنسان بشكل فعل وضتمان املستاواة يف ا جتر لقتاء العمتل املتستاوي القيمتة يف
القطاعان العام واخلا واإلبالغ عن النتاي يف جولتة االستتعراض التدوري الشتامل
التالية (سلوفينيا)؛
 113-146ردم الفجتتوة يف ا جتتور بتتان اجلنستتان وضتتمان املستتاواة يف ا جتتر
بان الرجل واملرأة لقاء العمل نفس (لبنان)؛
 114-146االس تتتمرار يف عملي تتة تعزي تتز وااي تتة حق تتوق ا فت تراد املنتم تتان بح
جمموعات ا وليات (صربيا)؛
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 115-146مواصلة جهود ا الرامية بح ت ليل العقبات اليت تواجهها اعات
الينتتيش واملتتانول والستتنيت والرومتتا يف احليتتود علتتى التعلتتيا وصتتون لغامتتا وأمنتتا
حياما (بريو)؛
 116-146تتتوفري اايتتة فعليتتة حلقتتوق الالج تتان واملهتتاجرين واعتمتتاد تتتدابري
ملموسة ملكافحة العنف القايا على را ية ا جانب ومنع (اليان)؛
 117-146مواصلة دراسة يع املااطر ايفتملة من انتها ات حقوق اإلنستان
اليت ود يواجهها طالبو اللجوء ال ين رف ي طلباما عند ترحيلها بح بلدان أ ترى
وال سيما يف احلاالت اليت ريص ا طفاد طالش اللجوء ( هورية ور )؛
 118-146ضمان تطبيق اتفاوية عام  1951اخلاصة بوضع الالج تان تطبيقت ا
اتما (أفغانستان)؛
 119-146تس تريع بج تراءات اللجتتوء بشتتكل بتتري وضتتمان احرتامهتتا مبتتادئ
سيادة القانون ( هورية أفريقيا الوسطى)؛

 120-146ح تتل مش تتكلة االفتق تتار بح الق تتدرات يف املرا تتز القايم تتة لتس تتجيل
طلب تتات الالج تتان ورهيز تتا ف ت تالا ع تتن ض تتمان نش تتر معلوم تتات تتعل تتق ابالحتج تتاز
اإلداري للمهاجرين على اليعيد االحتادي (االحتاد الروس )؛
 121-146بضفاء الطابع الر على بجراء حتديد انعتدام اجلنستية و فالتة أن
يكون ا اإلجراء منيفا وفعاالا ومتاحا جلميع ا ااا يف سويسترا بغت النظتر
عتتن وضتتعها القتتانو وضتتمان أن يكتتون تعريتتف قالشتتاص عتتدس اجلنستتيةق متستتق ا
اتس تتاو ا اتمت ت ا م تتع التعري تتف املني تتو عليت ت يف اتفاوي تتة ع تتام  1954بش تتأن وض تتع
ا ااا عدمي اجلنسية ( نغار ).
 -147ستتتبحأ سويس ترا التوصتتيات التاليتتة وستتتقدم ردودا عليهتتا يف ووتتي مناستتب علتتى
أال يتعدى ل موعد انعقاد الدورة السابعة والثالثان لس حقوق اإلنسان:
التيتتديق علتتى الالوتو تتود اال تيتتاري التفاويتتة حقتتوق ا اتتاا
1-147
وي اإلعاوة (أندورا)؛
النظ تتر يف االن ت تتمام بح الالوتو ت تتود اال تيت تتاري التفاويت تتة حقت تتوق
2-147
ا ااا وي اإلعاوة (بيطاليا)؛
التيديق على اتفاوية منظمة ا ما املتحدة للرتبية والعلا والثقافة
3-147
(اليونسكو) بشأن مكافحة التمييز يف جماد التعليا (الكونغو)؛
4-147

التوويع على معا دة حظر ا سلحة النووية (غواتيماال)؛

التعجيت تتل إبنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة مست تتتقلة حلقت تتوق اإلنست تتان لت تتا
5-147
يتمشى مع مبادئ ابريس (سرياليون)؛
6-147
اس تتتكماد عملي تتة بنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان وفقت ت ا
ملبادئ ابريس (الكونغو)؛
22
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اعتمتتاد مشتتروع القتتانون الرام ت بح بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق
7-147
اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس ( وت ديفوار)؛
تنفي القانون ال ي يق
8-147
تتسق مع مبادئ ابريس (أملانيا)؛

إبنشاء مؤسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان

مواصتتلة اريتتا يتتع التتتدابري ال تترورية لءس تراع إبنشتتاء مؤسستتة
9-147
وطنية حلقوق اإلنسان ابالمتثاد ملبادئ ابريس (نيوزيلندا)؛
ضمان وجود آليتة فعالتة ومستتقلة متن اتأهنا أن تنظتر يف متدى توافتق
10-147
املبادرات الشعبية وااللتزامات لوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان (ب وادور)؛
تنفي توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أي القاضية إبنشاء
11-147
مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ات واليتتة واستتعة النطتتاق حلمايتتة حقتتوق
اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (جورجيا)؛
بنشاء مؤسسة دايمة مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل ملبتادئ ابريتس
12-147
(اململكة املتحدة لاليطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
13-147
(الفلبان)؛

بنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان متتثت تتل ملبت تتادئ ابريت تتس

بنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقت ا ملبتادئ ابريتس
14-147
(تيمور  -ليشيت)؛
بنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقتا ملبتادئ ابريتس (توغتو)
15-147
(اليو ن) (بسبانيا)؛
16-147
بنشاء مؤسسة وطنية مستتقلة حلقتوق اإلنستان متتثتل امتثتاالا تامالا
ملبادئ ابريس (آيرلندا)؛
بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان يف أوتترب ووتتي
17-147
ممكتتن تُستتند بليهتتا واليتتة واستتعة النطتتاق حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان وتزويتتد ا ابملتتوارد
البشرية واملالية الكافية وفقا ملبادئ ابريس (لياتنشتاين)؛
بنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان تكت تتون مست تتتقلة مالي ت تا
18-147
ووانوني ا متشي ا مع مبادئ ابريس ( وستاريكا)؛
بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان تُستتند بليهتتا واليتتة
19-147
ااية واسعة النطاق وتزويد ا ابملوارد املالية والبشترية الكافيتة وفقتا ملبتادئ ابريتس
(غواتيماال)؛

بنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان تتس تتق متامت ت ا م تتع مب تتادئ
20-147
ابريس وضمان استقالهلا وريييص ما يكفيها من املوارد ( نغار )؛
تسريع بنشاء مؤسسة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان تُستند بليهتا
21-147
والية واسعة النطتاق متع متا يكفت متن املتوارد البشترية واملاليتة وفقتا ملبتادئ ابريتس
(موريتانيا)؛
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بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان تستتند بليهتتا واليتتة
22-147
واسعة النطاق مع ما يقابلها من املوارد وفق ا ملبادئ ابريس (نيباد)؛
اعتمتتاد عمليتتة متستتقة ومفتوحتتة ووايمتتة علتتى اجلتتدارة عنتتد ا تيتتار
23-147
املراتتحان التتوطنيان النتاتتاابت ي تتات معا تتدات ا متتا املتحتتدة (اململكتتة املتحتتدة
لاليطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

بنش ت تتاء مؤسس ت تتة وطني ت تتة حلق ت تتوق اإلنس ت تتان عل ت تتى أن تكف ت تتل هل ت تتا
24-147
صالحيات واسعة النطاق ف الا عن االستقالد املؤسس واملايل (النروي )؛
وضت تتع ضت تتما ت تش ت تريعية ومؤسست تتية للتأ ت تتد مت تتن أن املبت تتادرات
25-147
الشعبية متوافقة مع االلتزامات لوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان (بنما)؛
اريتتا التتتدابري الالزمتتة لتنفيت توصتتيات جلنتتة الق تتاء علتتى التمييتتز
26-147
العنيري املتيلة إبنشاء آلية فعالة ومستقلة ملراجعة مدى توافق املبادرات الشعبية
مع التزامات سويسرا لوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان (اجلزاير)؛
اريتتا تتتدابري الستكشتتاف وستتايل ت تتمن تنفي ت يتتع الكيتتا ت
27-147
املكونتتة لالحتتتاد السويستتري االلتزامتتات الدوليتتة التتيت تعهتتدت هبتتا سويس ترا يف جمتتاد
حقوق اإلنسان تنفي ا امالا (اهلند)؛
تكثيف اجلهود الرامية بح تنفي تتدابري ترمت بح تشتجيع التعتايش
28-147
السلم بان يع السكان والق اء على التهميش (بولندا)؛
توفري ااية وانونيتة فعالتة وتعتوي
29-147
املرتبطة مفعاد التمييز العنيري (بيالروس)؛

عتادد يف حالتة انتهتاو احلقتوق

ز دة اإلجراءات ا منية املمولة متن الدولتة فيمتا خيتص مؤسستات
30-147
ف ات ا وليات الدينية ف الا عن أفراد ا تمع ايفل ومكافحة طتاب الكرا يتة
والعنيرية ضد أفراد ف ات ا وليات (الوال ت املتحدة ا مريكية)؛
اعتمتتاد سياستتات ماليمتتة ل تتمان اايتتة يتتع ا وليتتات اإلثنيتتة
31-147
والدينية وضتمان متتعهتا ابحلمايتة القانونيتة الالزمتة للتيتدي ي اتكل متن أاتكاد
التمييز ال ي تتعرض ل (مير)؛
تعزيز االت التوعية املتعلقتة لنتع التمييتز وتستلق ا وتران القتايا
32-147
علتتى أستتاس امليتتل اجلنس ت واهلويتتة اجلنستتانية متتن أجتتل اجلمهتتور عامتتة وال ستتيما
الطالب واملعلمون (بسراييل)()3؛
اس تتتحداش تشت تريع ظ تتر التميي تتز عل تتى أس تتاس اهلوي تتة اجلنس تتانية
33-147
أو ال صفات اجلنسان (أسرتاليا)؛
__________

()3
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اريا اخلطتوات ال ترورية إلهنتاء التمييتز الت ين يتعترض لت ا زواج
34-147
املثليون وال سيما بتمكينها من الزواج وتبين ا طفاد (أملانيا)؛
اري تتا ت تتدابري للتوعي تتة والتثقي تتف بش تتأن اع تتة املثلي تتات واملثلي تتان
35-147
ومزدوج ت امليتتل اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتية وحتتامل صتتفات اجلنستتان عتتن
طريتتق وضتتع طتتة عمتتل وطنيتتة ملموستتة وتنفي ت ا ابلتعتتاون متتع منظمتتات ا تمتتع
املد املعنيتة ابملثليتات واملثليتان ومزدوجت امليتل اجلنست ومغتايري اهلويتة اجلنستانية
وحامل صفات اجلنسان على يع مستو ت الدولة ( ولندا)؛
باتحة التدريب يف جماد حقتوق اإلنستان للستلطات علتى مستتوي
36-147
الدول تتة والك تتانتو ت غت تراض ااي تتة حق تتوق ا ا تتاا مغ تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية
(الالتغاد)؛
ضمان باتحة تدريب فعاد يف جماد حقوق اإلنسان غراض ااية
37-147
ا ااا مغايري اهلوية اجلنسانية (جنوب أفريقيا)؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح بنشتتاء آليتتات اتتاملة وملزمتتة وفعالتتة
38-147
للتي تتدي لالنتها تتات ال تتيت ترتكبه تتا املؤسس تتات التجاري تتة ال تتيت توج تتد مقار تتا يف
سويسرا وال سيما عندما تعمل يف اخلارج (الالازيل)؛
تكثي تتف روابته تتا عل تتى الش تتر ات السويست ترية العامل تتة يف اخل تتارج
39-147
فيم تتا يتعل تتق مي ث تتري س تتلش نش تتطتها يف التمت تتع حبق تتوق اإلنس تتان وال س تتيما يف
مناطق النزاعات و و ما يشمل حاالت االحتتالد ا جنتش التيت تتزداد فيهتا اتاطر
انتها ات حقوق اإلنسان (دولة فلسطان)؛
40-147

فالة احرتام الشر ات املتعددة اجلنسيات حقوق اإلنسان (فرنسا)؛

ض تتمان حتمي تتل الش تتر ات ع تتال الوطني تتة وغري تتا م تتن املؤسس تتات
41-147
التجارية اليت تعمل يف بوليمها أو تُدار انطالوا من املسؤولية القانونيتة عتن رتاوزات
وانتها ات حقوق اإلنسان (جنوب أفريقيا)؛
التأ تتد متتن حتميتتل مؤسستتات ا عمتتاد املتعتتددة اجلنستتيات وفروعهتتا
42-147
املسؤولية القانونية عن أي انتها ات حلقوق الطفل وحقوق اإلنسان بوج عام (بريو)؛
ز دة امل تتوارد املايي تتة للح تتد م تتن اال تظ تتاك وحتس تتان املراف تتق
43-147
اليحية يف السجون ومتابعة توصتية اللجنتة الوطنيتة ملنتع التعت يب بشتأن الشتباب
وا حداش يف االحتجاز السابق للمحا مة (الوال ت املتحدة ا مريكية)؛
بجراء عملية فيل صارمة وفعالة بان النساء والرجاد و ل بتان
44-147
ا طفتتاد والستتجناء البتتالغان يف يتتع منشتتنت الستتجون املوجتتودة يف تتل تتانتو ت
البلد (االحتاد الروس )؛
بهنتتاء وبلغتتاء االحتجتتاز اإلداري للقيتتر وفيتتلها عتتن البتتالغان يف
45-147
أما ن االحتجاز (اجلمهورية العربية السورية)؛
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اعتماد طة عمل جديدة ملكافحة االرار ابلبشر وتقليص املتدة
46-147
الزمنية اليت يستغروها بصدار تياريم اإلوامة والق اء على أوج التفاوت املتعلقة
بت ت ل ب تتان الك تتانتو ت وبزال تتة العقب تتات اهليكلي تتة والفردي تتة أم تتام عم تتل املهت تاجرين
وتدريبها ملكافحة التمييز العنيري من الد تدابري وانونية وبدارية ( ينيا)؛
اعتم تتاد است ترتاتيجية و ط تتة عم تتل عل تتى الي تتعيد االحت تتادي بش تتأن
47-147
املساواة بتان اجلنستان متن أجتل تعزيتز السياستات علتى صتعيد الكتانتو ت ملكافحتة
التمييتتز ضتتد امل ترأة يف ا تتالان العتتام واخلتتا ووضتتع حتتد جلميتتع أاتتكاد العنتتف
متشي ا مع طة التنمية املستدامة لعام  ( 2030ندوراس)؛
ز دة تعزيتتز نظامهتتا اخلتتا ابإلعتتا ت واملستتتحقات التتيت تتتدفعها
48-147
ل ست تتر هبت تتدف ضت تتمان متتت تتع يت تتع ا طفت تتاد لت تتن فت تتيها أطفت تتاد ا ابء الالج ت تتان
واملهاجرين لستوى معيش اليق ( هورية بيران اإلسالمية).
اعتمتتاد اس ترتاتيجية متكاملتتة لتعمتتيا مراعتتاة املنظتتور اجلنستتا بطتترق
49-147
منها استادام عمليات امليزنة املراعية للمنظور اجلنسا و ل مراعتاة اهلتدف  5متن
أ داف التنمية املستدامة من طة التنمية املستدامة لعام ( 2030السويد)؛
مواصتلة النهتتوض بعمليتتة حتقيتتق التتتوازن يف متثيتتل املترأة والرجتتل يف
50-147
املناصب القيادية (أنغوال)؛
مواصتتلة اريتتا اخلطتتوات متتن أجتتل تعزيتتز متثيتتل امل ترأة يف املناصتتب
51-147
القيادية ومناصب صنع القرار (البوسنة واهلرس )؛
اريا تدابري بلزاميتة لتقلتيص الفجتوة يف ا جتور بتان الرجتل واملترأة
52-147
يف يع ا االت وتعزيز متثيل أف ل للمرأة يف املناصب القيادية (مير)؛
تكثيف التدابري الرامية بح تعزيز متثيل املرأة على ودم املساواة مع
53-147
الرجت تتل يف السياست تتة واالوتيت تتاد ست تتواء علت تتى مست تتتوى االحتت تتاد أو علت تتى مست تتتوى
الكانتو ت ( ميبيا)؛
مواص تتلة وض تتع وتنفيت ت ت تتدابري ملموس تتة لتعزي تتز مش تتار ة النس تتاء
54-147
والشباب يف صتنع القترارات والتمثيتل ف تالا عتن التتدابري الراميتة بح الق تاء علتى
العنف اجلنسا وغري من أاكاد التمييز ( وستاريكا)؛
تعزي ت تتز جهود ت تتا الرامي ت تتة بح حتس ت تتان متثي ت تتل املت ت ترأة يف السياست ت تتة
55-147
()4
واالوتياد ( ازا ستان) ؛
وض تتع است ترتاتيجية ل تتمان حق تتوق املت ترأة يف س تتوق العم تتل وز دة
56-147
فعالية التدابري الراميتة بح الووايتة متن الفقتر واحلتد منت يف صتفوف الف تات ال تعيفة
من النساء (بيالروس)؛
__________

()4
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57-147

اعتماد تشريعات تتيم بجازة ا بوة ( هورية مولدوفا)؛

ت تتوفري احلماي تتة ل موم تتة والطفول تتة وعل تتى وجت ت اخلي تتو
58-147
تدابري بضافية حلماية ا سر اليت لديها أطفاد صغار (االحتاد الروس )؛

اري تتا

اعتماد ووانان وتدابري تنفي ية تكفتل متتتع املهتاجرين وي اإلعاوتة
59-147
و وي االحتياجات اخلاصة يميع حقووها وال سيما اايتها (البحرين)؛
تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة بح حتس تتان ااي تتة حق تتوق اإلنس تتان جلمي تتع
60-147
املهاجرين (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
مراجعتتة وتتانون اللجتتوء لتتديها ليكتتون متستتقا متع توصتتيات املنظمتتة
61-147
السويسترية ملستتاعدة الالج تتان يف جمتتايل الرعايتتة والتتدعا املقتتدمان بح طتتالش اللجتتوء
القير غري امليحوبان (الوال ت املتحدة ا مريكية)؛
ضت تتمان حت تتد أد مت تتن معت تتايري االست تتتقباد يف مرا ت تتز االست تتتقباد
62-147
االحتادية والكانتونية يف يع أحناء البلد (أفغانستان)؛
مواصلة توسيع نطاق دمات الدعا املقدمة بح املسنان من أجل
63-147
تعزيز مشار تها يف ا تمع (سنغافورة).
 -148حبثتتي سويس ترا التوصتتيات املقدمتتة تتالد جلستتة التحتتاور التتواردة أد
علم ا هبا:

وأحاطتتي

النظتتر يف بمكانيتتة االن تتمام بح االتفاويتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق
1-148
يع العماد املهاجرين وأفراد أسر ا (موريتانيا)؛
بعتتادة النظتتر يف بمكانيتتة التيتتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة حلمايتتة
2-148
حقوق يع العماد املهاجرين وأفراد أسر ا (بندونيسيا)؛
بعتتادة النظتتر يف التيتتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق
3-148
يع العماد املهاجرين وأفراد أسر ا (الفلبان)؛
النظ تتر يف االن ت تتمام بح االتفاويت تتة الدولي تتة حلمايت تتة حقت تتوق يت تتع
4-148
العماد املهاجرين وأفراد أسر ا (أوروغواي)؛
التووي تتع والتي تتديق عل تتى االتفاوي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق ي تتع
5-148
العماد املهاجرين وأفراد أسر ا (بنغالديش)؛

التي تتديق عل تتى االتفاوي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق ي تتع العم تتاد
6-148
املهاجرين وأفراد أسر ا (السنغاد)؛
التي تتديق عل تتى االتفاوي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق ي تتع العم تتاد
7-148
املهاجرين وأفراد أسر ا (اجلزاير) (مير) (وريغيزستان)؛
التي تتديق بس تترعة عل تتى االتفاوي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق ي تتع
8-148
العمتتاد املهتتاجرين وأف تراد أستتر ا والالوتو تتود اال تيتتاري امللحتتق ابلعهتتد التتدويل
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اخل ت تتا ابحلق ت تتوق املدني ت تتة والسياس ت تتية والالوتو ت تتود اال تي ت تتاري التفاوي ت تتة حق ت تتوق
ا ااا وي اإلعاوة (غواتيماال)؛
النظت تتر يف التيت تتديق علت تتى الالوتو ت تتود اال تيت تتاري ا ود امللحت تتق
9-148
ابلعهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (رومانيا)؛
التيديق على الالوتو ود اال تياري ا ود امللحق ابلعهتد التدويل
10-148
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (بسبانيا)
االن تتمام بح الالوتو تتود اال تيتتاري ا ود امللحتتق ابلعهتتد التتدويل
11-148
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (بلغار )؛
التيت تتديق علت تتى الالوتو ت تتود اال تيت تتاري امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدويل
12-148
اخلا ابحلقوق االوتيادية واالجتماعية والثقافية (الالتغاد) (اجلبل ا سود)؛
التيديق على اتفاوية عام  19٦1املتعلقة خبف
13-148
اجلنسية ( وت ديفوار)؛

حتاالت انعتدام

التيديق على اتفاوية عام  19٦1املتعلقة خبف حتاالت انعتدام
14-148
اجلنسية ووضع ضما ت لكفالة تسجيل والدات يع ا طفاد املولتودين يف البلتد
وال ين سيكونون لوال ل عدمي اجلنسية (بنما)؛
التيتتديق فتتورا علتتى اتفاويتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة لعتتام 1989
15-148
بشأن الشعوب ا صلية والقبلية (االتفاوية روا ( )1٦9غواتيماال)؛
سحب التحفظات القايمة على اتفاوية الق اء على يع أاكاد
16-148
التمييز ضد املرأة (توغو)؛
سحب التحفظات املتبقية على اتفاوية الق اء على يع أاكاد
17-148
التمييز ضد املرأة (ألبانيا)؛
النظر يف سحب حتفظها علتى املتادتان  )2(15و ) ()1(1٦متن
18-148
اتفاوية الق اء على يع أاكاد التمييز ضد املرأة (غا )؛
ستتحب حتفظامتتا علتتى اتفاويتتة الق تتاء علتتى يتتع أاتتكاد التمييتتز
19-148
ضد املرأة (وريغيزستان)؛
مواصلة التقدم ايفرز صوب حتقيق املساواة بان املرأة والرجل عن
20-148
طري تتق ز دة تعزي تتز متثي تتل املت ترأة يف السياس تتة واالوتي تتاد وا وس تتا ا ادميي تتة
والسلطة الق ايية .وعلى وج اخليو اريا تدابري حمددة وعمليتة لتردم الفجتوة
يف ا جور بان اجلنسان وسحب التحفظات على الفقرة  2من املادة  15والفقرة
الفرعيتة  ) (1متتن املتادة  1٦متتن اتفاويتتة الق تاء علتتى يتتع أاتكاد التمييتتز ضتتد
املرأة (نيكاراغوا)؛
اري ت تتا بجت ت تراءات مبك ت تترة لس ت تتحب التحفظ ت تتات الثالث ت تتة املتبقي ت تتة
21-148
فيما يتعلق ابتفاوية حقوق الطفل (سري النكا)؛
28

GE.17-23483

A/HRC/37/12

النظ ت ت تتر يف س ت ت تتحب حتفظام ت ت تتا عل ت ت تتى امل ت ت تتواد  )1(10و(37ج)
22-148
و )2(40من اتفاوية حقوق الطفل (توغو)؛
23-148

سحب حتفظاما على اتفاوية حقوق الطفل (وريغيزستان)؛

النظ تتر يف س تتحب ي تتع التحفظ تتات عل تتى اتفاوي تتة حق تتوق الطف تتل
24-148
وتلت ت املتعلق تتة ابمل تتادتان  )2(15و ) ()1(1٦م تتن اتفاوي تتة الق تتاء عل تتى ي تتع
أاكاد التمييز ضد املرأة (بور ينا فاسو)؛
الق تتاء علتتى أوج ت التفتتاوت بتتان الكتتانتو ت فيمتتا يتعلتتق بتنفي ت
25-148
أنظمة دعا أو ااية حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
مراجعة املادة  2٦1مكررا من وانون العقوابت السويستري و تو
26-148
الي القانو ملكافحة العنيرية لتا يتمااتى متع وترار التدايرة الكتالى للمحكمتة
ا وروبيتتة حلقتتوق اإلنستتان بشتتأن و تتية برينتشتتي ل تتمان حريتتة التعبتتري يف مستتألة
اترخيية و موضوع مناوشة علمية مشروعة (تر يا)؛
بد تتاد تعتتديالت علتتى القتتانون اجلنتتاي متتن أجتتل توستتيع وايمتتة
27-148
مؤارات التمييز اليت ري ع للمالحقة الق ايية (أوزبكستان)؛
اريا تدابري تشريعية لتوسيع نطاق حظر التمييتز واحلمايتة منت متن
28-148
الد تدابري صر ة ترم بح ااية ا فراد ( ندا)؛
بدراج أحك تتام يف الق تتانون السويس تتري ملكافح تتة جت ترايا الكرا ي تتة
29-148
وحك تتا حلماي تتة ف تتات معين تتة م تتن التميي تتز و ط تتاب الكرا ي تتة ل تتن فيه تتا النست تتاء
وا ااا وو اإلعاوة والالج ون (اجلمهورية العربية السورية)؛
العمل متع اتلتف الكتانتو ت لعترض وتانون مكافحتة التمييتز مترة
30-148
أ رى على الالملان (بوتسوا )؛
اعتماد تشريعات احتادية ملنا ة يع أاكاد التمييز مع وضتع
31-148
تعريف واضم للتمييز العنيري ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
اعتماد تشريعات ااملة ملنا ة التمييز من أجل التيدي جلميع
32-148
أاكاد التمييز و طاب الكرا ية والقوالب النمطية السلبية (سرياليون)؛
33-148

اعتماد تشريعات وطنية ااملة ملنا ة التمييز (فرنسا)؛

تكثيتتف جهود تتا متتن أجتتل وضتتع تشتريعات اتتاملة جديتتدة بشتتأن
34-148
التيدي للتمييز (اهلند)؛
النظت تتر يف اعتمت تتاد تعري ت تتف واضت تتم وا ت تتامل للتمييت تتز العني ت تتري
35-148
وبد تتاد حكتتا عتتام يف القتتانونان املتتد واإلداري لسويسترا ظتتر التمييتتز العنيتتري
املباار وغري املباار يف يع جماالت احلياة ( هورية بيران اإلسالمية)؛
36-148
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اريا التدابري الالزمة العتماد تعريف واضتم للتمييتز العنيتري يف
37-148
تشريعات سويسرا الوطنية وحظر التمييز العنيري يميع أاكال (ا رجنتان)؛
تنفي ت التوصتتية التتيت وتتدمتها جلنتتة الق تتاء علتتى التمييتتز العنيتتري
38-148
املتعلقتتة ابعتمتتاد تعريتتف واضتتم واتتامل للتمييتتز العنيتتري و فتتل جعتتل تش تريعات
سويسرا الوطنية موحدة يف ا اليدد (بور ينا فاسو)؛
بدراج تعريف اامل للتمييز العنيري وآ تر للتعت يب يف القتوانان
39-148
ات اليلة (منغوليا)؛
بنشتتاء آليتتة تش تريعية اتتاملة ووويتتة وفعالتتة ترم ت بح حظتتر يتتع
40-148
أاكاد التمييز وفرض جزاءات وانونية على ممارستها (مدغشقر)؛
اعتمتتاد تتتدابري وانونيتتة وبداريتتة فعالتتة متتن أجتتل الق تتاء حبتتزم علتتى
41-148
را يت تتة ا جانت تتب والتمييت تتز العنيت تتري واايت تتة حقت تتوق ا وليت تتات اإلثنيت تتة بشت تتكل
حقيق (اليان)؛
اعتم تتاد تشت تريعات موح تتدة يف االحت تتاد ت تتنص صت تراحة عل تتى ت تتوفري
42-148
احلمايتتة متتن التمييتتز للمثليتتات واملثليتتان ومزدوج ت امليتتل اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة
اجلنستتانية وحتتامل صتتفات اجلنستتان .وينبغ ت لتتدى بعتتداد وتتانون متتن ت ا القبيتتل
مراعتتاة املستتايل التتيت تواجههتتا اعتتات املثليتتات واملثليتتان ومزدوجت امليتتل اجلنس ت
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسان (آيرلندا)؛
اريت تتا التت تتدابري املناست تتبة الست تتتحداش وت تتانون يتعلت تتق ابملست تتاواة يف
43-148
املعاملتتة متتع ا ت يف احلستتبان بيتتفة اصتتة ميتتاف املثليتتات واملثليتتان ومزدوج ت
امليتتل اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتامل صتتفات اجلنستتان متتن ا وليتتات
وا ااا وي اإلعاوة والنساء وساير الف ات ال عيفة (اليو ن)؛
اعتم تتاد سياس تتة و ط تتة عم تتل عل تتى الي تتعيد االحت تتادي ملكافح تتة
44-148
التمييتتز والعنتتف ضتتد املثليتتات واملثليتتان ومزدوج ت امليتتل اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة
اجلنست تتانية وحت تتامل صت تتفات اجلنست تتان وبدراجهمت تتا بيت تتفة اصت تتة يف الدراست تتات
االستقيايية الوطنية املتعلقة حباالت االنتحار ( ندوراس)؛
تكييتتف الدراستتات االستقيتتايية التتيت أجرا تتا املكتتتب اإلحيتتاي
45-148
االحتادي السويسري من أجل مشتل ف تة ا اتاا مغتايري اهلويتة اجلنستانية وبيتان
النتاي يف جولة االستعراض الدوري الشامل التالية (سلوفينيا)؛
46-148

رصد أنشطة الشر ات السويسرية يف اخلارج (مير)؛

وضع بطار تنظيم وطين لتقييا ثري الشر ات اليت توجتد مقار تا
47-148
يف سويسرا يف حقوق اإلنسان والبي ة ( اييت)؛
ست تتن تش ت تريعات واعتمت تتاد تت تتدابري ل ت تتمان أن ري ت تتع املؤسست تتات
48-148
التجارية وفروعهتا العاملتة يف سويسترا للمستاءلة عتن أي انتها تات حلقتوق اإلنستان
أو أضرار تلحق ابلبي ة يف يع أحناء العامل (العراق)؛
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بهن تتاء سياس تتة ف تترض ت تتدابري وست ترية انفرادي تتة ض تتد بل تتدان أ تترى
49-148
واريا مبادرات ترم بح بلغاء تلت التتدابري العقابيتة االنفراديتة التيت تنتهت حقتوق
اإلنستتان يف البلتتدان املستتتهدفة وتشتتكل رو ت ا حكتتام املتتادة  )2(1متتن أحكتتام
العهد الدويل اخلا ابحلقوق االوتيادية واالجتماعيتة والثقافيتة نظترا بح أن لت
يشكل ورارا وطنيا تتجاوز نتايج احلدود السويسرية (اجلمهورية العربية السورية)؛

حتديتتد التعت يب بوصتتف جرميتتة جناييتتة علتتى حنتتو يتمشتتى متامتا متتع
50-148
املادة  1من اتفاوية منا ة التع يب وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاستية
أو الالبنسانية أو املهينة(توغو)
تينيف التع يب جرمية حمتددة متع يتع عناصتر التعريتف التواردة
51-148
يف املتتادة  1متتن اتفاويتتة منا تتة التع ت يب وغتتري متتن ض تروب املعاملتتة أو العقوبتتة
القاسية أو الالبنسانية أو املهينة واريا التدابري الالزمة ملنع ا عماد الوحشية اليت
ترتكبه تتا الشت تترطة وال ست تتيما ا عم تتاد املرتكبت تتة ضت تتد امله تتاجرين وطت تتالش اللجت تتوء
وا جانتتب واعتمتتاد آليتتة فعالتتة ومستتتقلة ملعاجلتة ت الشتتكاوى ( هوريتتة فنتتزويال
البوليفارية)؛
بدراج تعريتتف للتع ت يب يف وتتانون سويس ترا اجلنتتاي يت تتمن يتتع
52-148
العناص تتر ال تتواردة يف امل تتادة  1م تتن اتفاوي تتة منا تتة التعت ت يب وغ تتري م تتن ض تتروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالبنسانية أو املهينة (نيوزيلندا)؛
بدراج أحكتتام واضتتحة حتظتتر ي تتع أاتتكاد التع ت يب يف الق تتانون
53-148
اجلناي والقانون اجلناي العسكري (مير)؛
توستتيع نطتتاق املشتتورة واملستتاعدة القانونيتتة ا انيتتة حبيتتأ تشتتمل
54-148
ا ااا ال ين يطعنون يف بدا ما (اهلند)؛
اريت تتا تت تتدابري ترم ت ت بح احلت تتد مت تتن ا تظت تتاك الست تتجون يف البلت تتد
55-148
وال س تتيما يف س تتجن ا تتان دول تتون وض تتمان ع تتدم تع تترض أي ا تتاص لالحتج تتاز
الوواي بعد  48ساعة ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
علتتى التترغا متتن أن سويس ترا رفعتتي احلتتد ا د لستتن املستتؤولية
56-148
اجلنايية ل طفاد من  7بح  10سنوات يوصى من تواصل اجلهود الرامية بح رفتع
احل تتد ا د لس تتن املس تتؤولية اجلنايي تتة بح مس تتتوى مقب تتود وفقت تا للمع تتايري الدولي تتة
( ولومبيا)؛
57-148
(اجلبل ا سود)؛

رفع احلد ا د لسن املستؤولية اجلناييتة بح مستتوى مقبتود دوليتا

ااية ودعا ا سرة ابعتبار ا الوحدة اجلماعية الطبيعية وا ساسية
58-148
يف ا تمع واحلفاك ب ل على تعريف الزواج على أن حتق الرجتاد والنستاء الت ين
بلغوا سن الزواج يف التزوج و سيس أسترة متشتي ا متع املتادة  23متن العهتد التدويل
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ( ينيا)؛
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من تتع االنتح تتار لس تتاعدة الغ تتري حلماي تتة حق تتوق اإلنس تتان للمس تتنان
59-148
واملرضتى والعجتتزة وغتتري ا متتن ال تعفاء متتن أفتراد ا تمتتع متشتي ا متتع التتزام سويسترا
ابحلق يف احلياة واليحة وعدم التمييز ( ينيا)؛
مواصلة تعزيز اجلهتود الراميتة بح الق تاء علتى الفجتوة يف ا جتور
60-148
بان اجلنسان من الد التدابري اخلاصة املؤوتة (ميامنار)؛
بوت ترار تشت تريع ظ تتر صت تراحة العقوب تتة البدني تتة ل طف تتاد يف ي تتع
61-148
ا ما ن لا فيها املنزد (السويد)؛
تعزيز وتنفي احلماية الفعالة للمهاجرين والالج تان وطتالش اللجتوء
62-148
وا وليات وبدماجها الكامل يف ا تمتع لتا يف لت االلتزامتات التواردة يف بعتالن
نيويورو من أجل الالج ان واملهاجرين ( وستاريكا)؛
63-148

ررس اهلجرة غري النظامية (الالازيل)؛

ض تتمان احت ترتام تتع مش تتل أس تتر الالج تتان وامله تتاجرين يف بجت تراء
64-148
اللجوء (أفغانستان)؛
التعجيتتل ببتتدء ستتر ن التعتتديالت علتتى وتتانون اللجتتوء السويستتري
65-148
فيما يتعلق ابملساعدة الق ايية (توغو)؛
باتح ت تتة مع ت تتايري موح ت تتدة للك ت تتانتو ت بش ت تتأن الظ ت تتروف الس ت تتكنية
66-148
واملعيشية لطالش اللجوء والالج ان ( ندا)؛
بضتفاء املزيتد متن املرونتة علتى بجتراء االعترتاف ابملتؤ الت املهنيتة
67-148
املكتسبة يف اخلارج لتيسري وصود الالج ان وطالش اللجوء وا ااا ال ين تم
هلا ابلد ود بيفة مؤوتة بح سوق العمل (الالتغاد).
 -149و يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ا التقرير تعال عن مووتف الدولتة
(الدود) اليت ودمتها و/أو الدولة موضتوع االستتعراض .وال ينبغت ويتل ت االستتنتاجات
و/أو التوصيات على أهنا ود حظيي بتأييد الفريق العامل كل.
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