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تدعم سويسرا بقوة عملية االستعراض الدوري الشامل ويسّرها أن ختضع جلولتـه              -١
بني الدول وجتاه   من عناصر الشفافية    اً  مهماً  ويعّد االستعراض الدوري الشامل عنصر    . الثانية

وتنظر سويسرا إىل   . املواطنني، ووسيلة مهمة إلرساء حوار وطين دائم بشأن حقوق اإلنسان         
 وسـيلتان ناجعتـان وفعالتـان     نظامها الدميقراطي غري املباشر ونظامها االحتادي على أهنما         

 .لبلدترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يف افضالً عن الحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها 

 ١٤٠، قّدمت الدول األعضاء يف األمم املتحـدة         ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢
وتعرض سويسرا يف   .  توصيات ٤ توصية ورفضت    ٥٠توصية قبلت منها سويسرا على الفور       

 ٣٧ توصية ورفـضت  ٤٩ توصية متبقية قبلت منها حىت اآلن ٨٦هذه الوثيقة موقفها بشأن     
 التوصيات اليت تستطيع تنفيـذها والـيت نفّـذهتا بالفعـل            ومل تقبل سويسرا سوى   . توصية
 .يما يتعلق بالتزامات دولية أخرىدأبت عليه ف مثلما

واعتمدت سويسرا عملية مشولية وقائمة على املشاركة عند إعداد التقرير الـوطين،              -٣
 حكوماتوتستند الردود أدناه إىل رأي      . وأجرت مشاورات واسعة مع مجيع األطراف املعنية      

 .احلكومة االحتادية) وزارات(رات  وخمتلف إداالكانتونات ورأي مؤمتر حكومات الكانتونات

، وتقدم توصيات االستعراض الدوري الشامل إىل سويسرا باعتبارها دولـة طرفـاً             -٤
أن مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات والوفاء بالتزامات البلد الدولية تقع على عاتق اهليئات              غري

السلطات على صعيد االحتاد والكانتون والبلديـة       و. تصة على مجيع املستويات   احلكومية املخ 
 .مسؤولة، كل منها حبسب سلطاته الدستورية، عن تنفيذ هذه التوصيات

 قائمة التوصيات اليت نظرت فيها سويسرا ومواقفها منها    

  مالحظات تفسريية  مواقف سويسرا  التوصيات
للتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص       تستعد سويسرا حالياً    مرفوضة  ١-١٢٣

لكنها ال تعتزم يف الوقت الراهن التـصديق علـى         . ذوي اإلعاقة 
  .الربوتوكول االختياري

 مـسألة التـصديق علـى الربوتوكـول         تناقش سويسرا حالياً    مرفوضة  ٢-١٢٣
وهلذا الغرض، أُسند إىل املركز السويسري للخربات       . االختياري

ة إعداد دراسة بشأن الفوارق بـني       يف جمال حقوق اإلنسان مهم    
االجتهاد القانوين للجنة املعنية حبقوق اإلنسان والقرارات السابقة        

وستتواصل املناقشات بناء   . للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   
  .تخذ حىت اآلن أي قرار سياسيومل ُي. على نتائج هذه الدراسة

حتادية العليا إىل العهـد الـدويل       ينظر اجمللس االحتادي واحملكمة اال      مرفوضة  ٣-١٢٣
طابع  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه ذو       

وهكذا ال ميكن يف الوقت الـراهن       . برناجمي مع وجود استثناءات   
  .صديق على الربوتوكول االختياريقبول التوصية املتعلقة بالت
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على إمكانية النظـر يف     تعتمد سويسرا التوصية وتوافق من مث         مقبولة  ٤-١٢٣

  .التصديق على هذه االتفاقية
ال تعتزم سويسرا يف الوقت الراهن التصديق علـى االتفاقيـة           مرفوضة  ٥-١٢٣

غري أهنا ستواصل قدر    . املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية    
املستطاع الدفع حبزم وعزم خلفض ظاهرة انعـدام اجلنـسية          

. اص عـدميي اجلنـسية    والدفاع عن احلقوق القانونية لألشخ    
وتعتزم سويسرا مبناسبة استعراض قانوهنا املتعلـق باجلنـسية         

 بشأن اجلنـسية    ١٩٩٧االنضمام إىل االتفاقية األوروبية لعام      
 بشأن تفادي وقوع حاالت ٢٠٠٦واتفاقية جملس أوروبا لعام  

  .انعدام اجلنسية يف سياق خالفة الدول
    مقبولة  ٦-١٢٣
  .١٠/-٩/-٨-١٢٣صيات انظر التو  مرفوضة  ٧-١٢٣
سيظل ملّ مشل أسر املواطنني األجانب غري مضمون حىت بعد            مرفوضة  ٨-١٢٣

فإذا كانت هذه التعـديالت     . تعديل التشريعات ذات الصلة   
بعد فتـرة   اً  تنص على مل مشل أسر األشخاص املقبولني مؤقت       

انتظار تدوم ثالث سنوات، فإهنـا ال تـنص علـى ذلـك      
وهلذا السبب، ال ميكن يف الوقت . لجوءيتعلق مبلتمسي ال  فيما

ـ       مـن اتفاقيـة     ١٠ادة  الراهن سحب التحفظات على امل
  .الطفل  حقوق

يكفل القانون السويسري الفصل بني القّصر والكبار يف أماكن           مرفوضة  ٩-١٢٣
وفيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، ستدخل هذه .  التحفظياالحتجاز

ات علـى اعتمادهـا     الضمانة حّيز النفاذ بعد مرور عشر سنو      
وُوضعت هذه املهلة لتمكني الكانتونات من ). ٢٠١٧-٢٠٠٧(
  .يلزمها من مؤسسات شاء ماإن

 واهليئات  التحقيقال ُيكفل يف مجيع احلاالت الفصل بني هيئات           مرفوضة  ١٠-١٢٣
القضائية بسبب النموذج املختار لقانون اإلجـراءات اجلنائيـة         

سويـسرا ملزمـة    غـري أن    . السويسري اخلاص باألحـداث   
  .حكمة األوروبية حلقوق اإلنسانلماالجتهادات القانونية لب

 ١٥ مـن املـادة      ٢ال ميكن سحب التحفظ علـى الفقـرة           مرفوضة  ١١-١٢٣
 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٦من املادة   ) ح(١  والفقرة

ورغم أن القانون الساري يتوافق مع . أشكال التمييز ضد املرأة
 األحكام النهائيـة للقـانون املـدين         تنص ،هذين احلكمني 

ج املربمـة مبوجـب     السويسري على عدم بطالن عقود الزوا     
  .القانون القدمي
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تقبل سويسرا هذه التوصية لتركيزها على الـتحفظ املتعلـق            مقبولة  ١٢-١٢٣

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        ) ز(١ بالفقرة
 مـن   ٢فظات على الفقرة    غري أنه ال ميكن سحب التح     . املرأة

 من اتفاقية القضاء على     ١٦من املادة   ) ح(١ والفقرة   ١٥املادة  
  ).١١-١٢٣انظر التوصية ( املرأة مجيع أشكال التمييز ضد

من القانون اجلنائي السويسري أعمـال      اً   مكّرر ٢٦١متنع املادة     مرفوضة  ١٣-١٢٣
. ةالتمييز العنصري، وخباصة التحريض على الكراهية العنـصري       

مبشاركة الفرد ببساطة يف منظمة     اً  ويتعلق نطاق التحفظ أساس   
غري أنه ميكن للمحكمة حـل اجلمعيـات        . ذات نوايا عنصرية  

والكيانات القانونية يف حال تورطها يف أعمال منافية لألخالق         
اً ويظل هذا التحفظ مسّوغ   . والقانون، مثل انتهاك حظر التمييز    

  .  تكوين اجلمعياتفيما يتعلق حبرية التعبري وحرية
  ١٣-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ١٤-١٢٣
جيرم القانون اجلنائي السويسري مجيع أعمال التعذيب رغم أنه           مرفوضة  ١٥-١٢٣

  .بشأن التعذيباً حمدداً ال يتضمن حكم
  ١٥-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة   ١٦-١٢٣
١٧-١٢٣  
١٨-١٢٣  
١٩-١٢٣  
٢٠-١٢٣  
٢١-١٢٣  
٢٢-١٢٣  

  مقبولة
  مقبولة

  بولةمق
  مقبولة
  مقبولة
  مقبولة

 وتؤكد بذلك   ٢٢-١٢٣ و ١٧-١٢٣تقبل سويسرا التوصيتني    
التزامها الطوعي يف اجلولة األوىل من االسـتعراض الـدوري          

إزاء النظر يف إمكانية إنشاء مؤسـسة        ٢٠٠٨يف عام   الشامل  
وطنية حلقوق اإلنسان ورصد التقدم احملرز منذ إنشاء املركـز          

جمال حقوق اإلنسان، وهو مـشروع      السويسري للخربات يف    
وتؤكد سويسرا على أن    ). ٢٠١٥-٢٠١١(اً  جترييب مقيد زمني  

قبول هذه التوصية ال يضر بأي حال من األحوال نتائج تقيـيم            
 من طرف جهـة     ٢٠١٤املشروع التجرييب، املزمع إجراؤه يف      

مستقلة، وال القرار الذي سيتخذه اجمللـس االحتـادي عقـب         
هذا املركز أن تصبغ علـى      بإنشاء  ويسرا   س اختارتو. التقييم

تخصـصة  مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان صبغة املؤسسة امل      
  .صبغة أمانة املظامل ال

) أمانـات مظـامل   (توجد يف سويسرا بالفعل خدمات وساطة         مرفوضة  ٢٣-١٢٣
غري أنه ال يزمع . عديدة يف خمتلف الكانتونات والقطاعات املهنية

وتركز سويسرا يف الوقت    .  صعيد االحتاد  تعيني أمني مظامل على   
انظـر  (الراهن على تقييم املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان         

  ).١٧-١٢٣التوصية 
 سـبل االنتـصاف     ولذا فإن ينص الدستور على حظر التمييز        مرفوضة  ٢٤-١٢٣

وعالوة على ذلك، أنـشأت     . القانوين متاحة بالفعل للضحايا   
اء، نقاط اتصال ميكـن أن   بصدد إنش هي  مجيع الكانتونات، أو    

  .يلجأ إليها الضحايا احملتاجني
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قد يتعارض توسيع والية اللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية مع           مرفوضة  ٢٥-١٢٣

 مـن   ٥٧انظر املادة   (والية جلنة غري برملانية وفصل السلطات       
  ).قانون تنظيم احلكومة واإلدارة

  ٢٥-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٢٦-١٢٣
  

ستكثف سويسرا جهودها الرامية إىل مكافحة العنصرية لكنها          مرفوضة  ٢٧-١٢٣
وينص الدستور  . تعتزم سن تشريع إضايف ملكافحة العنصرية      ال

االحتادي والقانون اجلنائي والقانون املدين يف سويـسرا علـى          
وتفضل سويسرا أن تستهدف اجملاالت،     . معاقبة مرتكيب التمييز  

ون املساواة بني اجلنسني أو قـانون       يف قان   بواحد، مثالً اً  واحد
التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة أو احلكم اجلنائي املتعلـق          

  .وتتخذ سويسرا تدابري عديدة ملكافحة التمييز. مبكافحة التمييز
، أُسند إىل املركز السويسري للخربات يف جمال        ٢٠١٢ويف عام   

لـة  حقوق اإلنسان مهمة إعداد دراسة بشأن الوصول إىل العدا        
وعـالوة  . إعداد هذه الدراسة  اً  وجيري حالي . يف حاالت التمييز  

على ذلك، نفّذ الربملان توصية اجمللس االحتادي ودعاه يف كانون          
 إىل تزويده بتقرير عن القـانون احلـايل         ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  .راءات احلالية ملنع التمييزملكافحة التمييز واإلج
  ٢٧-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٢٨-١٢٣
  ٣٧-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٢٩-١٢٣
ستواصل سويسرا اختاذ ما يلزم من التدابري ملكافحـة التمييـز             مقبولة  ٣٠-١٢٣

وال تعتزم يف هذا الصدد إدخال تعـديالت علـى          . العنصري
  .القانون اجلنائي

    مقبولة  ٣١-١٢٣
نفيذها جيب وضع تدابري مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وت         مقبولة  ٣٢-١٢٣

يف إطار تعاون وثيق بني االحتاد والكانتونات واملدن والبلديات         
وبناء على قرار مشترك بني     . والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين    

االحتاد والكانتونات، يشكل اإلجراء املنسق الرامي إىل مكافحة        
التمييز على صعيد االحتاد والكانتون والبلدية يف إطار بـرامج          

امج على  وتنّص هذه الرب  . انتونية خطة عمل وطنية   اإلدماج الك 
 نطاق خدمتها االستشارية وإجراءاهتا     أمور تشمل كيفية توسيع   

ويف هذا السياق، أسند . املتخذة يف جمال مكافحة التمييز اهليكلي
اجمللس االحتادي إىل املكتب االحتادي ملكافحة العنصرية مهمـة         

  . رصد أنشطة مكافحة التمييز وتشجيعها وتقييمها
  ٣٢-١٢٣انظر التوصية   مقبولة  ٣٣-١٢٣
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  ٣٢-١٢٣لتوصية انظر ا  مقبولة  ٣٤-١٢٣
ستواصل سويسرا تعزيز محاية حقوق مجيع املواطنني من خـالل            مرفوضة  ٣٥-١٢٣

اختاذ تدابري حتمي على حنو فعال خمتلـف الفئـات االجتماعيـة،            
وهلذا، توافق سويسرا على اجلـزء األول       . وخباصة الفئات الضعيفة  

لكنها ترى أنه من غري الضروري سن تشريع إضـايف    . من التوصية 
  ).٢٧-١٢٣انظر (كافحة التمييز، وترفض من مث التوصية مل

ستواصل سويسرا مكافحة العنصرية وكره اإلسـالم وكـره           مرفوضة  ٣٦-١٢٣
وترى أنه من غري الضروري سـن قـانون إضـايف           . األجانب

  ).٢٧-١٢٣التوصية اً انظر أيض(ملكافحة العنصرية 
 من خـالل  كامالًاً ل تطبيق بالفع٢٠ من املادة ٢طُّبقت الفقرة    مقبولة  ٣٧-١٢٣

  .من القانون اجلنائي السويسرياً  مكّرر٢٦١املادة 
    مقبولة  ٣٨-١٢٣
  ٣٧-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٣٩-١٢٣
    مقبولة  ٤٠-١٢٣
بالنظر إىل التجربة املكتسبة من احلوار الثالثي بني ممثلي االحتاد            مرفوضة  ٤١-١٢٣

سلمني يف النقاش، بات والكانتونات والبلديات وبني الشركاء امل   
تنظيم محالت التثقيف والتوعية العامة على نطاق واسع بغيـة          

 إزاء املهاجرين أقل فعالية من السلبية املسبقةالتصدي للتصورات 
املناقشات اليت أجريت على صعيد الكانتون والبلديـة إلجيـاد          

ولذا فمن األجدى تـدعيم عنـصري       . حلول واقعية ومناسبة  
  .ية يف إطار برامج اإلدماج الكانتونيةاإلعالم والتوع

    مقبولة  ٤٢-١٢٣
    مقبولة  ٤٣-١٢٣
    مقبولة  ٤٤-١٢٣
حتقق هيئات قـضائية مـستقلة يف       مبوجب القانون السويسري،      مرفوضة  ٤٥-١٢٣

حوادث االستعمال املفرط للقوة واملعاملة الوحشية وغري ذلك من         
. ن إىل العدالـة   بوم املـذن  قّدُياإليذاء على أيدي أفراد الشرطة، وس     

وهكذا لـيس مـن     . ويكفل القانون السويسري فصل السلّطات    
  .كانتونكل الضروري إنشاء نقطة اتصال مستقلة يف 

    مقبولة  ٤٦-١٢٣
أُسند إىل اللجنة الوطنية ملنع التعذيب مهمة رصـد عمليـات             مقبولة  ٤٧-١٢٣

  . جواًالترحيل
    مقبولة  ٤٨-١٢٣
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لتزاماهتا الدولية وتضمن حرية التعبري وحتظـر       ال متتثل سويسرا   مرفوضة  ٤٩-١٢٣

  .التمييز على أساس العرق واإلثنية والدين
  ٣٢-١٢٣انظر التوصية   مقبولة  ٥٠-١٢٣
  ٥٠-١٢٣انظر التوصية   مقبولة  ٥١-١٢٣
 اجلماعات الدينيـة  ستواصل سويسرا تشجيع احلوار بني خمتلف       مقبولة  ٥٢-١٢٣

ارب السنوات املاضـية يف     وتكشف نتائج جت  . ثنية وتيسريه واإل
هذا اجملال أن املناقشات اجلارية على الصعيد احمللي هي األنسب          

 وستواصل حكومات الكانتونات  .  حلول واقعية ومناسبة   إلجياد
اختاذ تدابري بشأن اإلعالم والتوعية وتعزيز التدابري ذات الـصلة          

افية القائمة وتعزيز األنشطة العديدة املشتركة بني اجلماعات الثق       
  .والدينية والسلطات احمللية يف إطار برامج اإلدماج الكانتونية

من القانون اجلنائي السويـسري بالفعـل       اً   مكّرر ٢٦١حتظر املادة     مقبولة  ٥٣-١٢٣
  .أعمال التمييز العنصري، وخباصة التحريض على الكراهية العنصرية

ري الـسكن   تبذل السلطات املسؤولة قصارى جهدها قصد توف        مرفوضة  ٥٤-١٢٣
 مـن   األعداد الكـبرية  غري أن   . املالئم جلميع ملتمسي اللجوء   

تفرض بعض القيود على قرارات الـسلطات       ملتمسي اللجوء   
  .املتصلة مبكان توفري السكن

اتُّخذت على سبيل املثال تدابري فعالة لتقليص معدل البطالة يف            مقبولة  ٥٥-١٢٣
 إطار  اب، يف صفوف املهاجرين، سيما يف صفوف النساء والشب      

 واستراتيجية مكافحة الفقر وحمـور      برنامج اإلدماج الكانتوين  
  . اجلديد خلدمة التوظيف العامةالتركيز

    مقبولة  ٥٦-١٢٣
ثقافات األم يف سويسرا، ويشمل ذلك أكثـر        اللغات و الُتدّرس    مرفوضة  ٥٧-١٢٣

ويف أغلب األحيان، تتوىل خمتلـف اجلماعـات        .  لغة ٤٠من  
 يـوفر البلـد     يف حـني  عملية تنظيم الدروس،    اللغوية بنفسها   

وتقدم اهليئات . أو املوظفني/ يف بعض األحيان التمويل واملضيف
ويوجد تعـاون كـبري بـني       . املدرسية احمللية الدعم التنظيمي   

لكنه من غـري    . السلطات احمللية السويسرية واجلماعات اللغوية    
  .املقرر يف الوقت الراهن اختاذ تدابري إضافية

من القانون اجلنائي السويـسري بالفعـل       اً   مكّرر ٢٦١حتظر املادة     مقبولة  ٥٨-١٢٣
  .أعمال التمييز العنصري، وخباصة التحريض على الكراهية العنصرية

يستطيع املواطنون السويسريون اقتراح تعديالت دستورية عـن          مرفوضة  ٥٩-١٢٣
ة طريق مبادرة شعبية، وميثل هذا اإلجراء أحد العناصر األساسي        

مناقشة التدابري التشريعية   اً  وجيري حالي . للدميقراطية السويسرية 
. الرامية إىل حتسني توافق املبادرات الشعبية مع القانون الـدويل         

  .ر الربملان يف هذا الصددوال ميكن يف الوقت الراهن التنبؤ بقرا
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  ٥٩-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٦٠-١٢٣
  مة إىل مجيع املقررين اخلاصني لزيارة البلدتوجه سويسرا دعوة دائ  مقبولة  ٦١-١٢٣
    مقبولة  ٦٢-١٢٣
    مقبولة  ٦٣-١٢٣
.  من العهد١٩حيترم القانون السويسري حرية التعبري املكفولة يف املادة   مقبولة  ٦٤-١٢٣

 مـن القـانون اجلنـائي     مكّررا٢٦١ًوعلى اخلصوص، حتظر املادة    
 حرية التعبري والتعليق السويسري التمييز العنصري وتلتزم بشروط تقييد

  . اإلنسان الذي يوضح هذه الشروطقللجنة املعنية حبقو ٣٤العام رقم 
    مقبولة  ٦٥-١٢٣
    مقبولة  ٦٦-١٢٣
    مقبولة  ٦٧-١٢٣
    مقبولة  ٦٨-١٢٣
    مقبولة  ٦٩-١٢٣
    مقبولة  ٧٠-١٢٣
 من قانون األجانب،    ٥٠ من املادة    ٢ تعديل الفقرة    جيري حالياً   مقبولة  ٧١-١٢٣

ويتـوخى هـذا    . ع مراعاة قرارات احملكمة العليا االحتاديـة      م
املشروع منح املواطن األجنيب الذي تتوقف استفادته من رخصة         
إقامة مبركز أسرته احلق يف متديد رخصة إقامته بعـد تفكـك            

ومبوجب التشريع احلايل،   . لعنف املرتيل  ل األسرة إذا كان ضحيةً   
ـ         رط إضـايف يتمثـل يف   ال متدد رخصة اإلقامة إال إذا توفر ش

وال تعتـزم   . استحالة إعادة اإلدماج االجتماعي يف بلد املنـشأ       
  .ت الراهن إدخال تعديالت أخرىسويسرا يف الوق

اختذت سويسرا، وستتخذ مستقبال، تدابري فعالة لزيادة مشاركة          مقبولة  ٧٢-١٢٣
  .املرأة يف مجيع اجملاالت

    مقبولة  ٧٣-١٢٣
 الكانتونات بالفعل هبذه التوصية ولـئن تباينـت         تلتزم معظم   مقبولة  ٧٤-١٢٣

وأصدرت احملكمة العليا االحتادية    . أشكال هذا االلتزام التنظيمية   
  .املناسبة يلزم مجيع الكانتونات باختاذ اإلجراءات  قراراًمؤخراً

 إضـافة   ٢٠١٣مارس  / آذار ٣جري يف   رفض تصويت شعيب أُ     مرفوضة  ٧٥-١٢٣
 بـني   اذ تدابري جديدة للتوفيـق    بشأن اخت مادة جديدة للدستور    
غري أن سويسرا ستواصل العمـل مـن      . العمل واحلياة األسرية  

خالل التدابري القائمة على تقليص انعدام املساواة بني اجلنـسني      
  .يف سوق العمل
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ترى سويسرا أنه من غري الضروري سن قانون إضايف ملكافحة            مرفوضة  ٧٦-١٢٣

وفيما يتعلق بـالتمييز    ). ٢٧-١٢٣التوصية  اً  انظر أيض (التمييز  
على أساس امليل اجلنسي، حيظر القـانون االحتـادي املتعلـق           
باملساواة بني اجلنسني التمييز يف جمال العمل على أساس اهلويـة        

يف مكان العمـل    وحيظر القانون ذاته التحرش اجلنسي      . اجلنسية
  .من نفس اجلنسأشخاص  بني

عمل السويسري املتعلقة   وعالوة على ذلك، تنطبق أحكام قانون ال      
على حاالت التمييز   اً  حبماية شخصية العامل والطرد التعسفي أيض     

عند إبرام عقـود    اً  وتوفّر احلماية أيض  . على أساس امليل اجلنسي   
 على أساس امليل اجلنسي ألحد      قانوناً العقد   فسخوال ميكن   . إجيار

وإىل جانب ذلك، تـوفّر احلمايـة       . األطراف أو هويته اجلنسية   
  .ة من متزوجني أو شركاء مسجلنيلسكن األسر املتألف

  ٧٦-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٧٧-١٢٣
    مقبولة  ٧٨-١٢٣
مبوجب القانون احلايل تقتصر إمكانية تطبيق االحتجاز اإلداري   مرفوضة  ٧٩-١٢٣

 مـصاحل   ُتراعي فيها دائمـاً   ،  للقّصر على حاالت نادرة جداً    
روري إنـشاء بنيـة     وهكذا ليس من الـض    . الطفل الفضلى 

  .حمددة  أساسية
  ٩-١٢٣انظر التوصية   مرفوضة  ٨٠-١٢٣
. العقاب البدين حتظر صراحة   قواعد املدارس واملؤسسات ولوائحها       مرفوضة  ٨١-١٢٣

االعتـداء اجلـسدي ومـن      على  وباملثل، يعاقب القانون اجلنائي     
 عدم  ٢٠٠٨وهلذا السبب، قّرر الربملان يف عام       . اإليذاء اجلسدي  مث
  .عتماد مقترح بشأن سن تشريع حمدد يف هذا الصددا

وأعاد اجمللس االحتادي النظر يف هذه املسألة يف تقريـره للعـام        
  .ن ذلك مل يفض إىل نتائج خمتلفةاملاضي، لك

    مقبولة  ٨٢-١٢٣
    مقبولة  ٨٣-١٢٣
سويسرا التزاماهتا السياسية املقدمة يف آخر جولـة مـن          تؤكد    مقبولة  ٨٤-١٢٣

 الدوري الشامل، ومنها التزامها بتوافق آراء مونتري        استعراضها
 ٢٠٠٥ لعـام     العـاملي  ؤمتر القمـة  ، والتزامها مب  )٤٢الفقرة  (
وبالوثيقـة  ) ٤٣الفقـرة  (، وبإعالن الدوحة  ))ب(٢٣ الفقرة(

) املـستقبل الـذي نبتغيـه      (٢٠ريـو زائـد     مؤمتر   اخلتامية
ان رفع  قّرر الربمل ،  ٢٠١١فرباير  /ويف شباط )). ب(٢٣ الفقرة(

 يف املائة من الدخل القـومي       ٠,٥املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل     
وأعاد الربملان التأكيد على هـذه      . ٢٠١٥ اإلمجايل حبلول عام  

 يف قراره املتعلق بالتعاون الدويل     ٢٠١٢سبتمرب  /املسألة يف أيلول  
وينبغي النظر إىل هذا اإلجراء على أنه       . ٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة
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.  حتقيق هذا اهلدف املرتبط بالسياسة الدولية      خطوة ملموسة حنو  

ومل تقّرر سويسرا بعُد مىت ستجدد هدفها املتعلـق باملـساعدة           
لقـة بـالتخطيط    اإلمنائية الرمسيـة يف إطـار عمليتـها املتع        

  .امليزانية ووضع
غري أهنا  . يف إمكانية إجراء هذه التقييمات    اً  نظرت سويسرا مرار    مرفوضة  ٨٥-١٢٣

ه التقييمات ال تسمح، ألسـباب تـشمل        خلصت إىل أن هذ   
على مـا أثـري مـن       حامسة  الصعوبات املنهجية، بتقدمي ردود     

لكن سويسرا ستواصل بذل جهودها الرامية إىل ضمان        . مسائل
تناسق سياستها االقتصادية اخلارجية مـع سياسـتها املتعلقـة          
بالتعاون اإلمنائي وحقوق اإلنسان وإىل تعزيز حقوق اإلنسان يف       

  .ان الشريكة هلاالبلد
    مقبولة  ٨٦-١٢٣

        


