
GE.17-23483(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 - شباط/فرباير 26
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *مل املعين ابالستعراض الدوري الشاملتقرير الفريق العا  
 سويسرا  

__________ 

 .يعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقّدم هبا فقط *

 A/HRC/37/12 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

29 December 2017 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/37/12 

GE.17-23483 2 

 مقدمة  
 حقسو  جملس  قرار مبوجب املنشأ الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق عقد -1

. 2017 نوفمرب/الثسسساي تشسسسرين 17 إىل 6 مسسسن الفسسس ة يف والعشسسسرين الثامنسسسة دورتسسس  ،5/1 اإلنسسسان
. 2017 نوفمرب/الثسساي تشسسرين 9 يف املعقسسودة لسسساةعةا اجللسسسة يف سويسسسرا يف احلالسسة واستعرضسس 

  وفسسسسد سويسسسسسرا السسسسسيدة ابسسسسسرال ةديسسسسسويل، وةيسسسسرة الدولسسسسة يف السسسسوةارة االحتاديسسسسة للشسسسس ون وترأسسسسس
 عشسسسرة الراةعسسسة جلسسسست  يف ةسويسسسسرا املتعلسسسق التقريسسسر العامسسسل الفريسسسق واعتمسسسداخلارجيسسسة يف سويسسسسرا. 

 . 2017 نوفمرب/الثاي تشرين 14 يف املعقودة
، اختسسسسسار جملسسسسس  حقسسسسسو  اإلنسسسسسسان فريسسسسسق املقسسسسسّررين التسسسسسا  2017شسسسسسباط/فرباير  13ويف  -2

 )اجملموعة الثالثية( لتيسد استعراض احلالة يف سويسرا: سلوفينيا وغاان والفلبني.
مسسن  5، والفقسرة 5/1مسسن مرفسق قسرار جملس  حقسسو  اإلنسسان  15وعمسال  ححرسام الفقسرة  -3

 درت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف سويسرا:، ص16/21مرفق قرار اجملل  
 (؛A/HRC/WG.6/28/CHE/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحسدة السسامية حلقسو  اإلنسسان وفقسا   )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/CHE/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15فوضسسسسسسسية السسسسسسسسامية حلقسسسسسسسو  اإلنسسسسسسسسان وفقسسسسسسسا  للفقسسسسسسسرة مسسسسسسسوج  أعدتسسسسسسس  امل )ج( 
(A/HRC/WG.6/28/CHE/3.) 
وُأحيلسس  إىل سويسسسرا عسسن طريسسق اجملموعسسة الثالثيسسة قائمسسة أسسسألة أعسسد ا سسسلفا  أوروغسسواي  -4

 اوآيرلنسسسسدوالرباةيسسسسل والربتغسسسسال وةلويرسسسسا وسسسسسلوفينيا والسسسسسويد واململرسسسسة املتحسسسسدة لربي انيسسسسا الع مسسسس  
 املوقسسسع يف األسسسسألة هسسس   علسسس  االطسسسال  وميرسسسنويج والسسسوالات املتحسسسدة األمريريسسسة. الشسسمالية والنسسسر 

 .الشامل الدوري لالستعراض اخلارجي الشبري

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

جري  ابلتشاور الوثيسق مسع أكد وفد سويسرا أن األعمال التحضدية إلعداد التقرير قد أ -5
 الرانتوانت واجلهات الفاعلة غد احلرومية.

وفيمسسا يتعلسسق اباللت امسسات السسيت ق عتهسسا سويسسسرا خسسالل اجلولسسة الثانيسسة لالسسستعراض السسدوري  -6
الشامل، صّدق  سويسرا عل  اتفاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايسة 

ء القسسري، واتفاقيسة من مسة العمسل الدوليسة املتعلقسة ابلعمسال املنس ليني مجيسع األشسخاص مسن االختفسا
والربوتوكول االختياري التفاقية حقو  ال فسل املتعلسق رجسراء  ؛(189)االتفاقية رقم  2011لعام 

 16تقدمي البالغات. وأةلغ  سويسرا األمانسة العامسة لممسم املتحسدة ةسسحب حتف هسا علس  املسادة 
 عل  مجيع أشرال التميي  ضد املرأة. من اتفاقية القضاء
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وصّدق  سويسرا عل  تسع معاهدات جملل  أورواب. وجتري حاليا  عملية التصديق عل   -7
 اتفاقية جمل  أورواب للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املن   ومرافحتهما.

أسسسساس وتسسسّلم سويسسسسرا ةضسسسرورة إنشسساء م سسسسسة وطنيسسسة حلقسسسو  اإلنسسسان. و سسسري إعسسسداد  -8
 مشرو  قانون هنائي. 2018قانوي إلنشاء ه   امل سسة، وينبغي أن يعرض عل  الربملان يف عام 

ويف سويسسرا، تسستند سياسسسة اإلدمساج املفتسوع والتعسسايز السيت  يس  البلسسد إىل جهسود نشسس ة  -9
يتعلسق ملرافحة مجيع أشرال التميي . ويتيح القانون الساري، وال سيما أحرام القسانون العسام ومسا 
علسسس  ا  ةسسس  مسسسن سسسسواةق قضسسسائية لايسسسة واسسسسعة الن سسسا  مسسسن التمييسسس . وتعمسسسل ا يأسسسات املختلفسسسة معسسس

 مرافحة التميي  العنصري، وأدرج ه ا ا دف يف ةرامج اإلدماج اخلاصة ابلرانتوانت.
وفيمسسسسا يتعلسسسسق ابلتنمسسسسيط العنصسسسسري، أدرجسسسس  يف تسسسسدريب الشسسسسرطة  سسسساذج ةشسسسسأن حقسسسسو   -10

ت، والتمييسس  العنصسسري. وعضسسع عمليسسات املراقبسسة والتوقيسسف للرقاةسسة، وتوجسسد اإلنسسسان، واألخالقيسسا
 آليات لتقدمي الشراوى لدى وقو  اعتداء من أحد موظفي الشرطة ةدافع العنصرية.

ويف جمسسال ا وسسرة، وفسسسرت سويسسسرا ظروفسسسا  جيسسدة للمهسساجرين الن سسساميني واحلمايسسة الالةمسسسة  -11
ن اللوسسوء اجلديسسد للتعويسسل ةسسسد إجسسراءات مسسنح اللوسسوء ، اعتمسسد قسسانو 2 016لالجأسني. ويف عسسام 

الفرديسسسة وحتسسسسني احلمايسسسة القانونيسسسة ل سسسالل اللوسسسوء ابلسسسن  علسسس  احلسسسق يف احلصسسسول علسسس  املشسسسورة 
 والتمثيل القانوي جماان .

، وتوقفس  اارسسسة 2015وقسد تغسدت عمليسة اللوسوء إىل اإلكسرا  أثنسساء ال حيسل منس  عسام  -12
، تتسسسوىل اللونسسسة الوطنيسسسة ملنسسسع التعسسس يب 2012مشسسسخاص املسسسرحلني. ومنسسس  عسسسام التقييسسسد املنهوسسسي ل

 ا .مراقبة عمليات ال حيل جو 
             وفيمسسسسسسسسسا يتعلسسسسسسسسسق ابالجتسسسسسسسسسار ابلبشسسسسسسسسسر، لسسسسسسسسسدى سويسسسسسسسسسسرا خ سسسسسسسسسة عمسسسسسسسسسل وطنيسسسسسسسسسة جديسسسسسسسسسدة  -13

امللحسسسسسق  2014علسسسسس  ةروتوكسسسسول عسسسسسام  2017. وقسسسسسد صسسسسدق  يف عسسسسسام 2020-2017 للفسسسس ة
، وشارك  سويسسرا يف التنسسيق 1930الدولية املتعلقة ابلعمل اجلربي لعام  عملابتفاقية من مة ال

والتعسسساون يف جمسسسال الشسسسرطة ةشسسسأن االجتسسسار ابلبشسسسر يف إطسسسار مرتسسسب الشسسسرطة األورويب )اليوروةسسسول( 
 واملن مة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلن ةول(.

والدولسسسة يف أن الدولسسسة ال حتمسسسي ويتمثسسسل املبسسسدأ التسسسوجيهي النسسساظم للعالقسسسة ةسسسني الرنيسسسسة  -14
األدان أو ال وائسسسسف الدينيسسسسة، ةسسسسل ضسسسسحاا التمييسسسس  ةسسسسسبب انتمسسسسائهم السسسسديين. وكانسسسس  السسسسسل ات 

 السويسرية نش ة يف احلوار ةني األدان وتع ي  التسامح الديين.
وأدرجسس  احلرومسسة مبسسدأ توجيهيسسا  يتعلسسق ابملسسساواة ةسسني املسسرأة والرجسسل يف ةرانجمهسسا للسسسل ة  -15

، وضسسع  2 017. ويف عسسام 2019-2016التشسسريعية واسسس اتيويتها للتنميسسة املسسستدامة للفسس ة 
الوةارة االحتادية للشس ون اخلارجيسة اسس اتيوية للمسساواة ةسني اجلنسسني وحقسو  املسرأة. وعسرض علس  
ن الربمسسان اسسستعراض لقسسانون املسسساواة يشسس ط علسس  أرابب العمسسل حتليسسل مرتبسسا م لتقيسسيم أوجسس  التبسساي

لتمثيسسسل املسسسرأة يف املناصسسسب ا  احملتملسسسة، ومشسسسرو  مراجعسسسة لقسسسانون الشسسسركات املسسسسا ة  سسسدد حصصسسس
القياديسسة ابلشسسركات املسسسولة يف البورصسسة. و ثسسل مرافحسسة العنسسف العسسائلي أولويسسة لسسدى السسسل ات 

 عل  مجيع مستوات الدولة االحتادية.
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، 2014ابت السويسسري يف عسام وفيما يتعلق حبمايسة حقسو  ال فسل، ُعسدل قسانون العقسو  -16
ةفرض عقوةة سالبة للحرية ملدة ال تتواوة ثالث سنوات أو غرامسة ماليسة يف حالسة دفسع أجسر لقساء 

، 2014عامسا . ومنس   وة/يوليس   18اخلدمات اجلنسية اليت يقسدمها أشسخاص تقسل أعمسارهم عسن 
 مسسن ةسسني األسسسباب السسيت أدرج صسسراحة يف القسسانون املسسدي نسس  يتعلسسق ابلعنسسف العسسائلي ةوصسسف  سسسببا  

ميرن أن تربر سحب السل ة األةوية، ويفرض قانون العقوابت ج اءات عل  انتهاكسات السسالمة 
 البدنية والصحة واالعتداء عل  األطفال.

وفيما يتعلق مبنع التع يب،  ّرم قانون العقوابت مجيع السلوكيات السيت ميرسن وصسفها حهنسا  -17
 تع يب النفسي حىت وإن كان ال يتضمن تعريفا  حمددا  ملنع التع يب.أفعال تع يب، مبا يف ذلك ال

علسس  التقريسسر الراةسسع  2017ويف جمسسال األقليسسات القوميسسة، وافقسس  احلرومسسة يف أوائسسل عسسام  -18
لسويسسسسسرا ةشسسسسأن تنفيسسسس  االتفاقيسسسسة اإلطاريسسسسة جمللسسسس  أورواب حلمايسسسسة األقليسسسسات القوميسسسسة السسسس ي ي هسسسسر 

 التعلسسيم. ومسسع ذلسسك، وعلسس  السسرغم مسسن التسسداةد املتخسس ة لتنفيسس  حتسسسينات ةشسسأن تعسسدد اللغسسات يف
 ي ال عدد أماكن اإلقامة والعبور مبعثا  للنقاش. االتفاقية اإلطارية ةشأن الينيز والسنيت، ال

، قسسدم  من مسسات للرومسسا طلبسسا  لالعسس اف ابلغوسسر الرومسسا السويسسسريني 2015ويف عسسام  -19
( لغسة أقليسات ابملعسل السوارد يف امليثسا  األورويب للغسات اإلقليميسة أقلية قومية وةلغة الغور )الرومساي

أو لغسات األقليسات. و سري حاليسا  اسستعراض معسسايد اإلعسالن التفسسدي السويسسري لالعس اف هبسسم 
 أقلية قومية ابملعل الوارد يف االتفاقية اإلطارية.

عسسايد غسسد الق عيسسة للقسسانون وقبلسس  يف السسسنوات األخسسدة عسسدة مبسسادرات شسسعبية تتنسساول امل -20
الدو  العام. ومع ذلك، جنح اجملل  االحتادي والربملان يف مراعاة املت لبات الدولية أثناء التنفي . 
وقسسد أاثرت هسس   احملسساداثت ابنت سسام مناقشسسات سياسسسية مرثفسسة ى ترسسن دلسسيال  علسس  اارسسسة حريسسة 

  صقل الرأي العام. التعبد يف سويسرا فحسب ةل كان  عامال  أسهم أيضا  يف

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ءاب 
وفود ةبياانت خالل جلسسة التحساور. وتسرد التوصسيات املقدمسة خسالل جلسسة  108أدىل  -21

 التحاور يف الفر  الثاي من ه ا التقرير.
هية وما يتصسل ورحب  رواندا ابجلهود اليت تب  ا سويسرا ملرافحة التميي  وخ اب الررا -22

 ة لك من تعصب.
وسسسل   السسسنغال الضسسوء علسس  أن سويسسسرا أصسسبح  منسس  االسسستعراض السسدوري الشسسامل  -23

 يف عدد من الصروك الدولية حلقو  اإلنسان.ا  الثاي املتعلق هبا طرف
 واألشسسسخاص ال فسسسل حقسسسو  لايسسسة يف تبسسس  ا السسسيت للوهسسسود سويسسسسرا علسسس  صسسسرةيا وأثنسسس  -24
 .اإلعاقة ذوي
ونوه  سداليون ابلتداةد املتخ ة يف جمال حقو  اإلنسان وشوع  سويسرا علس  رفسع  -25

 يف املائة من انجتها احمللي اإلمجا . 0,7نسبة مساعد ا اإل ائية إىل 
وسلم  سنغافورة ابجلهود اليت تب  ا سويسسرا لتوسسيع خسدمات السدعم املقدمسة إىل كبسار  -26

 ع ي  التسامح الديين.السن، ومرافحة خ اب الرراهية وت
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وشررت سسلوفينيا سويسسرا علس  تقريرهسا، وأعرةس  عسن تقسديرها للمعلومسات السيت قسدمتها  -27
 ةشأن حالة حقو  اإلنسان للمسنني.

ورحب  جنوب أفريقيا ابلت ام سويسرا حبقسو  اإلنسسان، مبسا يف ذلسك جهودهسا الراميسة إىل  -28
 التصديق عل  الصروك الدولية حلقو  اإلنسان.

ورحبسس  إسسسبانيا ابعتمسساد سويسسسرا عسسدة قسسوانني السسسترمال اإلطسسار السس ي وضسسعت  حلمايسسة  -29
 حقو  اإلنسان.

وأثنسسس  سسسسري النرسسسا علسسس  سويسسسسرا لعمليسسسة حتويسسسل املركسسس  السويسسسسري للخسسسربات يف جمسسسال  -30
 حقو  اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو  اإلنسان.

عسس  ا سويسسسرا ملرافحسسة التمييسس  العنصسسري، وأشسسارت دولسسة فلسسس ني إىل املبسسادرات السسيت ا -31
 وأثن  عل  اجلهود اليت تب  ا يف جمال األعمال التوارية وحقو  اإلنسان.

 وأثل السودان عل  سويسرا النضمامها إىل العديد من الصروك الدولية حلقو  اإلنسان. -32
جمسال حقسو  اإلنسسان وسّلم  السويد مبواصلة سويسرا العمل علس  الوفساء ابلت اما سا يف  -33

 وشوع  عل  ة ل م يد من اجلهود.
والح   اجلمهورية العرةية السورية استمرار الشواغل املتعلقة ابحلقو  املدنية والسياسسية  -34

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وأثنسسسس  ديلنسسسسد علسسسس  سويسسسسسرا للوهسسسسود السسسسيت تبسسسس  ا مسسسسن أجسسسسل حتويسسسسل املركسسسس  السويسسسسسري  -35

  جمال حقو  اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو  اإلنسان.للخربات يف
فريقا  عسامال  لتحسسني  2014ليشيت عل  سويسرا ألهنا أنشأت يف عام  - وأثن  تيمور -36

 ال روف املعيشية للرحل وتع ي  ثقافات الينيز والسنيت والروما.
   اإلنسان.وأثن  توغو عل  سويسرا لروهنا ال تدخر جهدا  يف العمل لصاحل حقو  -37
 .اإلنسان حلقو  الدولية الصروك من العديد عل  سويسرا ةتصديق تون  ورحب  -38
ورحبسسسس  تركيسسسسا ابلتقريسسسسر السسسسوطين الشسسسسامل لسويسسسسسرا وأشسسسسادت  هودهسسسسا الراميسسسسة إىل تع يسسسس   -39

 حقو  اإلنسان يف مجيع أحناء العاى.
تها علس  مواصسلة اعساذ التسداةد وإذ أقرت أوكرانيا ابجلهود اليت تب  ا سويسرا، فقد شسوع -40

 الرامية إىل ضمان لاية حقو  اإلنسان للمهاجرين.
وأعرةسس  السسوالات املتحسسدة األمريريسسة عسسن قلقهسسا إةاء التقسسارير املتعلقسسة ابالحتوسساة امل سسول  -41

 ل الل اللووء والتميي  ضد أفراد فأات األقليات اإلثنية.
ا علسسس  عسسسدة صسسسروك دوليسسسة حلقسسسو  اإلنسسسسان وأثنسسس  أوروغسسسواي علسسس  سويسسسسرا لتصسسسديقه -42

 ورحب  ابلتداةد املتخ ة لتع ي  املساواة ةني اجلنسني.
ورحبسس  أوةةرسسسستان ابلعمليسسة التشسسساركية إلعسسداد التقريسسسر السسوطين. وأشسسسارت إىل الشسسسواغل  -43

 املثارة إةاء القوالب النم ية العنصرية اليت ت رحها ةعض األح اب السياسية ووسائط اإلعالم.
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وأعرة  مجهورية فن ويال البوليفارية عسن مشساطر ا القلسق الس ي أعرةس  عنس  جلنسة القضساء  -44
عل  التميي  العنصري إةاء القوالب النم ية العنصرية اليت تروج  ا جمموعات ميينية مت رفة وةعض 

 وسائط اإلعالم.
مية حلقسو  اإلنسسان وأثل اليمن عل  سويسرا ملا قدمت  من دعسم مسا  إىل املفوضسية السسا -45

 وللمساعدة اإلنسانية واإل ائية املقدمة إىل البلدان الفقدة.
وأشسسسادت أفغانسسسستان ةسويسسسسرا علسسس  إطسسسسال  ةسسسرامج اإلدمسسساج علسسس  صسسسعيد الرسسسسانتوانت   -46

 كخ وة هامة يف تع ي  إدماج الرعاا األجانب.
عسسسة تقريسسسر اجمللسسسس  وشسسسوع  ألبانيسسسا سويسسسسرا علسسس  مواصسسسلة حتسسسديب قانوهنسسسا لمسسسسرة مبتاة -47

 .2015االحتادي لعام 
ورحبسسسس  اجل ائسسسسر ابلتسسسسداةد الراميسسسسة إىل حتسسسسسني  ثيسسسسل املسسسسرأة، ومرافحسسسسة العنسسسسف العسسسسائلي  -48

 واالستغالل اجلنسي لمطفال واالجتار ابلبشر.
وأعرةسس  أنسسدورا عسسن تقسسديرها للوهسسود السسيت ةسس لتها سويسسسرا يف التصسسديق علسس  الصسسروك  -49

 قو  اإلنسان.الدولية الرئيسية حل
وشسسسسسسوع  أنغسسسسسسوال سويسسسسسسسسرا علسسسسسس  مواصسسسسسسلة اجلهسسسسسسسود الراميسسسسسسة إىل ةادة  ثيسسسسسسل املسسسسسسسرأة يف  -50

 واالقتصاد. السياسة
 مجيسسسع حلمايسسسة الدوليسسسة االتفاقيسسسة علسسس  2016 عسسسام يف التصسسسديق إىل األرجنتسسسني وأشسسسارت -51

 .القسري االختفاء من األشخاص
نسسسع اإلابدة اجلماعيسسسة وجسسسرائم احلسسسرب والت هسسسسد وأثنسسس  أرمينيسسسا علسسس  سويسسسسرا اللت امهسسسسا مب -52

 العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية.
وأثن  أس اليا عل  سويسسرا للسدور القيسادي الس ي تضس لع ةس  يف تع يس  حقسو  اإلنسسان  -53

 والوساطة يف الن اعات عل  الصعيد الدو .
ة، واستفسسسرت وذكسسرت البحسسرين أن مرافحسسة خ سساب الرراهيسسة والتمييسس  العنصسسري ضسسرور  -54

 عن سبل الت لم واالنتصاف املتاحة.
وأشسسارت ةسسنغالديز إىل عسسدم وجسسود تشسسريع شسسامل ملناهضسسة التمييسس ، وأعرةسس  عسسن قلقهسسا  -55

 ألن النساء يتأثرن ابلفقر أكثر من غدهن.
 وأشارت ةيالروس إىل العديد من التداةد اليت اع  ا سويسرا لالمتثال لاللت امات الدولية. -56
وأثنسس  ةلويرسسا علسس  سويسسسرا لتصسسديقها علسس  عسسدة معاهسسدات حلقسسو  اإلنسسسان واعتمسساد  -57

 اس اتيوية املساواة ةني اجلنسني وحقو  املرأة.
ورحبس  ةسنن ابلتس ام سويسسرا ةتع يس  حقسو  األطفسال والنسساء واملسسنني واألشسسخاص ذوي  -58

 وةة اإلعدام.اإلعاقة واملهاجرين، وةتحقيق املساواة ةني اجلنسني ورلغاء عق
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وأثنسس  ةسسودن علسس  سويسسسرا ملسسا أحرةتسس  مسسن تقسسدم يف تنفيسس  التوصسسيات الصسسادرة عسسن جولسسة  -59
االسسستعراض السسدوري الشسسامل السسساةقة، مبسسا يف ذلسسك سسسحب التحف سسات والتصسسديق علسس  معاهسسدات 

 .2019-2016حقو  اإلنسان. وأعرة  عن تقديرها العتماد اس اتيوية حقو  اإلنسان للف ة 
وشسسسوع  دولسسسة ةوليفيسسسا املتعسسسددة القوميسسسات سويسسسسرا علسسس  النهسسسوض رطارهسسسا التن يمسسسي  -60

 لتشويع الشركات عرب الوطنية عل  اح ام حقو  اإلنسان.
 وأشادت البوسنة وا رسك ابلتداةد املتخ ة ل ادة  ثيل املرأة وااللت ام مبرافحة االجتار ابلبشر. -61
عتمادهسسسسا اسسسسس اتيوية وطنيسسسسة ةشسسسسأن اإلدمسسسسان تتنسسسساول وأثنسسسس  ةوتسسسسسواان علسسسس  سويسسسسسرا ال -62

 التحدات اليت يواجهها األطفال واملراهقون.
وشسسوع  الرباةيسسل سويسسسرا علسس  مراجعسسة أحرسسام قسسانون الرعسساا األجانسسب السس ي يفسسرض  -63

 عقوةة احلب  عل  األشخاص ال ين هم يف وضع ا ورة غد الن امية.
اإل اةية اليت اع  ا سويسرا من أجل تنفي  التوصسيات، وأشارت ةلغارا إىل اإلجراءات  -64

 وأشادت رجناةا ا يف ن ام التعليم امل دوج.
ورحب  ةوركينا فاسو ابرتفا  مستوى تنفي  التوصسيات املقبولسة خسالل جولسة االسستعراض  -65

 الدوري الشامل الساةقة.
حتقيسسسسق املسسسسساواة ةسسسسني وأثنسسسس  ةورونسسسسدي علسسسس  سويسسسسسرا للوهسسسسود السسسسيت ةسسسس لتها يف سسسسسبيل  -66

 اجلنسني، وحتسني املشاركة يف احلياة السياسية.
وأشسسادت كسساةو فسسددي ةعمليسسة التشسساور مسسن أجسسل إنشسساء م سسسسة وطنيسسة حلقسسو  اإلنسسسان  -67

 والتصديق عل  الصروك الدولية.
 ورحب  كندا ابعتماد تعديل تشريعي يسمح لمةواج من نف  اجلن  ةتبين أطفال شركائهم. -68
وأثنسسس  مجهوريسسسة أفريقيسسسا الوسسسس   علسسس  سويسسسسرا للوهسسسود السسسيت ةسسس لتها مسسسن أجسسسل تع يسسس   -69

 اآلليات الوطنية حلقو  اإلنسان.
ورحب  تشاد ةعملية التشاور الواسعة الن ا  اليت اُض لع هبا يف صياغة التقرير السوطين.  -70

 وهنأت سويسرا عل  انضمامها إىل عدد من الصروك الدولية حلقو  اإلنسان.
ورحبسسس  الصسسسني ابجلهسسسود املب ولسسسة يف جمسسسال لايسسسة حقسسسو  اإلنسسسسان، لرنهسسسا أعرةسسس  عسسسن  -71

 قلقها إةاء التقارير املتعلقة ابلتميي  العنصري وكراهية األجانب.
 مسسسسسن األشسسسسسخاص مجيسسسسسع حلمايسسسسسة الدوليسسسسسة االتفاقيسسسسسة علسسسسس  ابلتصسسسسسديق كولومبيسسسسسا  ورحبسسسسس  -72

 .القسري االختفاء
 سسة عمسسل وطنيسسة لتنفيسس  املبسسادة التوجيهيسسة ةشسسأن األعمسسال ورحبسس  الرونغسسو ابعتمسساد خ -73

 التوارية وحقو  اإلنسان.
واستفسسسسرت كوسسسستاريرا عسسسن التحسسسدات القائمسسسة املاثلسسسة أمسسسام تنفيسسس  السياسسسسات املتعلقسسسة  -74

 ةتغد املناخ من من ور حقو  اإلنسان.
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إلجسساابت وشسسررت سويسسسرا الوفسسود السسيت شسسارك  يف جلسسسة التحسساور، وقسسدم  عناصسسر ا -75
 التالية عل  املسائل املثارة والتوصيات املقدمة.

وأشار الوفد فيما يتعلق ةقضاا ارتراب األعمال اجلماعية الوحشية، يف مجلة أمور، إىل  -76
أن سويسسسرا دولسسة م سسسسة يف ةمبسسادرة التحسسرك العسساملي ضسسد أعمسسال اإلجسسرام اجلماعيسسة الوحشسسيةة، 

اعتمسساد مدونسسة قواعسسد السسسلوك املتصسسلة ةعمسسل جملسس  األمسسن ملرافحسسة املبسسادرة الراميسسة إىل ا  وأيسسّد أيضسس
 اإلابدة اجلماعية واجلرائم املرتربة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.

وفيمسسا يتعلسسق ابمل سسسسة الوطنيسسة حلقسسو  اإلنسسسان، جتسسدر اإلشسسارة إىل أنسس  سسسيعرض علسس   -77
مهسسام هسس   امل سسسسة السسيت مشسسرو  قسسانون يسسن  علسس  تسسو  مركسس  جسسامعي  2018الربملسسان يف عسسام 

ستس شسسسد ابملبسسسادة املتعلقسسسة مبركسسس  امل سسسسسات الوطنيسسسة لتع يسسس  ولايسسسة حقسسسو  اإلنسسسسان )مبسسسادة 
 ابري ( وسترون مستقلة مبوجب القانون.

وتتضمن التداةد املتخ ة يف جمال التميي  العنصري ترتيبات التشاور فيما خي  الضحاا  -78
انية اللووء إىل العدالسة. وكانس  القضساا املتعلقسة ابلتمييس   تلفسة ودعم مشاريع التوعية وتع ي  إمر

 و  ا السبب، يرى اجملل  االحتادي أن من الصعب وضع قانون خاص يغ يها كلها. ا .جد
ويف جمسسال ا وسسرة وحسسق اللوسسوء، يسسسع  االحتسساد جاهسسدا  إىل احسس ام وحسسدة األسسسرة يف أي  -79

السرن احملددة لمسر والنساء اللوايت يسسافرن مبفسردهن.  وق  ويب ل كل جهد  لتلبية احتياجات
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.
ة لمشسسخاص السس ين يقيمسسون ةصسسورة غسسد ويسسسمح قسسانون األجانسسب رصسسدار تصسسريح إقامسس -80

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 

 املهاجرين وأفراد أسرهم. عل  االتفاقية الدولية حلماية حقو  مجيع العمال
، دخل القانون االحتادي املتعلق ةتداةد مرافحة ال  سات القسسرية حيس  2013ويف عام  -81

اة ة ةخدمسة مرافحسة النفاذ. ويف إطار ةرانمج مرافحة ال  ات القسرية، سيقدم دعم ما  إىل ر 
 ة ملواصلة ه   املساعي.ال واج القسري

لرجل واملرأة، اع ت سويسرا تداةد تتعلق ةصفة خاصة مبرافحة ويف جمال املساواة ةني ا -82
التمييسسس  يف األجسسسور، وحتسسسسني التوفيسسسق ةسسسني احليسسساة املهنيسسسة واألسسسسرية وتع يسسس  مشسسساركة املسسسرأة يف احليسسساة 
املهنيسسسسة، وةادة  ثيسسسسل املسسسسرأة يف املناصسسسسب القياديسسسسة ويف احليسسسساة السياسسسسسية ويف التسسسسدريب والبحسسسسب. 

ظ مسسسسألة إدارة املي انيسسسة ابل كيسسس  علسسس  املسسسساواة ةسسسني اجلنسسسسني ابألغلبيسسسة الالةمسسسة. وابملقاةسسسل، ى حتسسس
ويصد  األمر نفس  أيضا  عل  األشخاص ال ين يتعرضون للتميي  عل  أساس ميلهم اجلنسي أو 

 هويتهم اجلنسانية.
ية وحساملي وفيما يتعلق ابملثليات واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسان -83

صسسفات اجلنسسسني، تقضسسي مراجعسسة قسسانون التبسسين ردحسسة اإلمرانيسسة لتبسسين أطفسسال الشسسريك يف عالقسسة 
عسة (، وقسرر الربملسان متاةةني شريرني مت وجني )سواء كاان  تلفني يف نو  اجلن  أو مثليني جنسسيا  

العنصسسري حبيسسب  ة، وقبسسل توسسسيع ن سسا  احلرسسم اجلنسسائي ضسسد التمييسس مبسسادرة ةالسس واج املسسدي للوميسسع
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يشسسمل التمييسس  علسس  أسسساس امليسسل اجلنسسسي وا ويسسة اجلنسسسانية. ومسسن املقسسرر إجسسراء تعسسديل يف القسسانون 
 املدي لتحديد إجراء مبسط لتسويل التغيد يف نو  اجلن  يف سول األحوال املدنية.

منهسا األشسخاص ووفقا  للقانون االحتادي املتعلق ابلقضاء عل  أوج  عدم املسساواة السيت يعساي  -84
 ذوو اإلعاقة، ترفل الرانتوانت تلقي األطفال والشباب التعليم األساسي ال ي يلل احتياجا م.

واس اتيوية  2017وقد اعتمدت سويسرا خ ة عمل للوقاية من االنتحار يف ةداية عام  -85
 .2024-2017ةعنوان ةحاالت اإلدمانة للف ة  2015وطنية جديدة يف هناية عام 

 ورحب  كوت ديفوار ابلتصديق عل  اتفاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة. -86
وأشسسسسارت كسسسسواب إىل التحسسسسدات املتبقيسسسسة، مبسسسسا يف ذلسسسسك أوجسسسس  عسسسسدم املسسسسساواة ةسسسسني الرجسسسسال  -87

 والنساء، واالفتقار إىل خ ة عمل وطنية ملرافحة التميي .
ومرافحتسسسس  واخل سسسسوات وأشسسسسارت قسسسسربص إىل تنفيسسسس  السسسسربانمج السسسسوطين للوقايسسسسة مسسسسن الفقسسسسر  -88

 املتخ ة لتحسني إدماج الرعاا األجانب.
 2011وهنأت إكوادور سويسرا عل  التصديق عل  اتفاقية من مسة العمسل الدوليسة لعسام  -89

 (.189املتعلقة ابلعمال املن ليني )االتفاقية رقم 
 لشامل.ورحب  مصر ابلوفد السويسري يف الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري ا -90
حلمايسسسسسسة مجيسسسسسسع األشسسسسسسخاص مسسسسسسن  الدوليسسسسسسة االتفاقيسسسسسسة علسسسسسس  ابلتصسسسسسسديق فرنسسسسسسسا ورحبسسسسسس  -91

 القسري. االختفاء
وأعرةسسس  جورجيسسسا عسسسن قلقهسسسا إةاء تقسسسارير تفيسسسد حن املركسسس  السويسسسسري للخسسسربات يف جمسسسال  -92

 حقو  اإلنسان لن يرون ل  والية صر ة حلماية حقو  اإلنسان.
الت اليت أدخل  عل  قانون احلقو  املتعلقة ابسم األسسرة وقسانون ورحب  أملانيا ابلتعدي -93

 اجلنسية السويسريني، عل  النحو املوص  ة  أثناء االستعراض الدوري الشامل الساةق.
 عل  اتفاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة. 2014ورحب  غاان ةتصديق سويسرا يف عام  -94
 عاما . 18  األشخاص ال ين تقل أعمارهم عن ورحب  اليوانن حب ر اارسة البغاء عل -95
وأعرةسس  غواتيمسساال عسسن قلقهسسا إةاء التقسسارير السسواردة عسسن تشسسويع أعضسساء ةعسسض األحسس اب  -96

 السياسية القوالب النم ية العنصرية.
وأشارت هساييت إىل أن ن سام الدميقراطيسة املباشسرة السويسسري  سوذج ينبغسي تشسويع  لرسن  -97

 لثغرات.الت ال تتخلل  ةعض ا
وأشسسارت هنسسدوراس إىل اإلجنسساةات السسيت حققتهسسا سويسسسرا يف تنفيسس  التوصسسيات السسيت تلقتهسسا  -98

 أثناء جوالت االستعراض الدوري الشامل الساةقة.
وأثنسس  هنغسسسارا علسسس  سويسسسسرا للتسسسداةد ا امسسسة السسيت اعسسس  ا إلدمسسساج مبسسسدأ حتقيسسسق املسسسساواة  -99

 حلياة.لمشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت ا
وأشسسسارت النسسسرويج إىل املبسسسادرة الدسسسستورية املعلقسسسة السسسيت ترمسسسي إىل إعسسسالن سسسسيادة الدسسسستور  -100

 السويسري عل  القانون الدو .
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وأشادت ا ند ابجلهود اليت تبس  ا سويسسرا علس  مسستويي االحتساد والرسانتوانت مسن أجسل  -101
 تع ي   ثيل املرأة يف السياسة واالقتصاد.

إندونيسسسيا مبشسسرو  قسسانون لتحويسسل املركسس  السويسسسري للخسسربات يف جمسسال حقسسو  ورحبسس   -102
 ملبادة ابري .ا  اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو  اإلنسان وفق

وأشسسسسارت مجهوريسسسسة إيسسسسران اإلسسسسسالمية إىل انضسسسسمام سويسسسسسرا إىل ةعسسسسض الصسسسسروك الدوليسسسسة  -103
 حلقو  اإلنسان.

لسسس  مع سسسم الصسسسروك الدوليسسسة حلقسسسو  اإلنسسسسان وأثسسسل العسسسرا  علسسس  سويسسسسرا لتصسسسديقها ع -104
 وعل  تعاوهنا مع هيأات املعاهدات.

يرلنسدا مبتاةعسة التوصسية الصسادرة عسن اجلولسة السساةقة حن تواصسل سويسسرا اجلهسود آورحب   -105
 الرامية إىل مرافحة كراهية األجانب.

ة جديسسسدة ةشسسسأن وأقسسسّرت إسسسسرائيل ابلتقسسسدم احملسسسرة، مبسسسا يف ذلسسسك اعتمسسساد خ سسسة عمسسسل وطنيسسس -106
 االجتار ابلبشر.

ورحبس  إي اليسسا ابعتمسساد تسداةد علسس  مسسستويي االحتسساد والرسانتوانت لسس ادة  ثيسسل املسسرأة يف  -107
 السياسة واالقتصاد.

ورحبسسسس  كاةاخسسسسستان ابعتمسسسساد عسسسسدة ةسسسسرامج وطنيسسسسة  سسسسدف إىل ةادة تع يسسسس  ن سسسسام لايسسسسة  -108
 اإلنسان. حقو 
لوهسسسسسسسود السسسسسسسيت ةسسسسسسس لتها مسسسسسسسن أجسسسسسسسل تنفيسسسسسسس  توصسسسسسسسيات وأثنسسسسسسس  كينيسسسسسسسا علسسسسسسس  سويسسسسسسسسرا ل -109

 الساةقة. االستعراضات
ورحبسسس  قدغي سسسستان ابلتصسسسديق علسسس  ةعسسسض صسسسروك حقسسسو  اإلنسسسسان الدوليسسسة والتسسسداةد  -110

 العملية يف جمال تع ي  حقو  اإلنسان.
 الربوتوكسسسسسسسول إىل النضسسسسسسسمامها ةسويسسسسسسسسرا الشسسسسسسسعبية الدميقراطيسسسسسسسة الو مجهوريسسسسسسسة وأشسسسسسسسادت -111

 البالغات. تقدمي رجراء املتعلق ال فل حقو  التفاقية االختياري
وأعرب لبنان عن تقدير  حلملة اإلن ن  اليت أطلقتها اللونة االحتادية ملناهضة العنصسرية  -112

 ملرافحة خ اب الرراهية. 2015يف عام 
 مسسسسن األشسسسسخاص مجيسسسسع حلمايسسسسة الدوليسسسسة االتفاقيسسسسة علسسسس  ابلتصسسسسديق ليبيسسسسا دولسسسسة ورحبسسسس  -113
 .القسري تفاءاالخ
ورحب  مدغشقر ةعمليات التصديق األخدة، مبا يف ذلك التصديق عل  اتفاقيسة من مسة  -114

 (.189ةشأن العمال املن ليني )االتفاقية رقم  2011العمل الدولية لعام 
ورحبسسس  مسسسالي ا مببسسسادرات اجمللسسس  االحتسسسادي السويسسسسري، مبسسسا يف ذلسسسك اعتمسسساد السسسربانمج  -115

 .2018-2014ف ة من الفقر ومرافحت  للالوطين للوقاية 
ورحب  ملديف ابلتداةد املتخ ة حلماية حقو  املسنني، واملشساركة النشس ة لسويسسرا يف  -116

 قضاا تغد املناخ يف جمل  حقو  اإلنسان.
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ورحب  موريتانيا مبسسا ة سويسسرا اإل اةيسة يف عمسل املفوضسية السسامية حلقسو  اإلنسسان،  -117
 اهدات، واإلجراءات اخلاصة.وهيأات املع

 وهنأت املرسيك سويسرا عل  وضع قانون لتحسني دور املرأة يف اجملتمع. -118
)ة( مسن اتفاقيسة القضساء علس  مجيسع (1)16غوليا ةسحب التحفظ عل  املادة ورحب  من -119

 أشرال التميي  ضد املرأة.
تصسسسديق علسسس  مسسسا تبقسسس  مسسسن وأثسسسل اجلبسسسل األسسسسود علسسس  سويسسسسرا جلهودهسسسا الراميسسسة إىل ال -120

 صروك دولية وشوعها عل  اعتماد تشريع شامل ملناهضة التميي .
ورحسسب املغسسرب ابلتصسسديق علسس  ثالثسسة صسسروك دوليسسة حلقسسو  اإلنسسسان وإطسسال  ةسسرانمج  -121

 إدماج الرعاا األجانب عل  صعيد الرانتوانت.
سسر املعيشسية، وإىل تع يس  تنفيس  ورحب  ميا ار ابلتداةد الراميسة إىل احلسد مسن الفقسر يف األ -122

 املبادة التوجيهية ةشأن األعمال التوارية وحقو  اإلنسان.
ورحبسسسسس  انميبيسسسسسا ةعمليسسسسسات التصسسسسسديق األخسسسسسدة وابعتمسسسسساد اسسسسسس اتيوية حقسسسسسو  اإلنسسسسسسان  -123
 الرامية إىل تع ي  م سسات وآليات حقو  اإلنسان. 2019-2016 للف ة
نت مسسة السسيت تقسسدمها سويسسسرا إىل املفوضسسية السسسامية حلقسسو  ورحبسس  نيبسسال ابملسسسا ات امل -124

 اإلنسان وأشارت إىل املساعدة املالية والتقنية اليت  نحها للبلدان النامية.
وأشادت هولندا ةسويسرا عل  ما أحرةت  من تقدم يف كفالسة حريسة الصسحافة ومشساركتها  -125

 يف تع ي  منع األعمال الوحشية عل  الصعيد الدو .
ورحب  نيوةيلندا مبا مفاد  أن األشخاص السويسريني ال ين يقيمون عالقات مع شركاء  -126

 .2018من نف  اجلن  سيتمرنون من تبين أطفال شركائهم اعتبارا  من كانون الثاي/يناير 
 ورحب  نيراراغوا ابعتماد خ ة عمل وطنية للوقاية من االنتحار واس اتيوية ةشأن اإلدمان. -127
ورحبسسسس  نيوسسسسدا ابعتمسسسساد سويسسسسسرا اسسسسس اتيوية وطنيسسسسة ملرافحسسسسة اإلرهسسسساب وابعتمادهسسسسا  -128

 االس اتيوية املتعلقة حبقو  اإلنسان.
يسلندا ابلتقسدم احملسرة يف جمسال املسساواة ةسني اجلنسسني، مبسا يف ذلسك العمسل علس   آورحب   -129

 كفالة املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة.
   ةنما ابجلهود املب ولة ملرافحة االجتار ابلبشر ومنع وقو  حاالت انتحار املراهقني.ورحب -130
وسسسل   ةسسدو الضسسوء علسسس  التصسسديق علسس  الصسسروك الدوليسسسة حلقسسو  اإلنسسسان واجلهسسسود  -131

 الرامية إىل ال حيب ابملهاجرين والالجأني.
ةشسسسأن  2011لدوليسسسة لعسسسام ورحبسسس  الفلبسسسني ةتصسسسديق سويسسسسرا علسسس  اتفاقيسسسة من مسسسة العمسسسل ا -132

 (. وأعرة  عن أسفها لعدم اعتماد قانون شامل ملناهضة التميي .189العمال املن ليني )االتفاقية رقم 
وأعرةسسس  ةولنسسسدا عسسسن تقسسسديرها لقسسسرار حتويسسسل املركسسس  السويسسسسري للخسسسربات يف جمسسسال حقسسسو   -133

 اإلنسان إىل م سسة وطنية حلقو  اإلنسان.
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)ة( مسسن اتفاقيسسة القضسساء (1)16حب سويسسسرا حتف هسسا علسس  املسسادة سسسورحبسس  الربتغسسال ة -134
 عل  مجيع أشرال التميي  ضد املرأة.

وأشارت مجهورية كورا إىل التداةد املتخ ة ملناهضة التميي ، وأعرة  عن تقديرها جلهود  -135
 اجملل  االحتادي الرامية إىل توفد لاية قانونية ل الل اللووء.

رية مولدوفا عن تقديرها للدور القيادي ال ي تض لع ةس  سويسسرا يف جمسال وأعرة  مجهو  -136
 تع ي  حقو  اإلنسان عل  الصعيد الدو .

واستفسسسرت رومانيسسا عسسن االسسس اتيوية السسيت ميرسسن توخيهسسا إل سساد حسسل ملسسسألة عسسدم دعسسم  -137
 األغلبية الربملانية قانون مناهضة التميي .

أن مجيسسسسع التوصسسسسيات املتعلقسسسسة ةسويسسسسسرا املنبثقسسسسة عسسسسن اجلولسسسسة وأشسسسسار االحتسسسساد الروسسسسسي إىل  -138
 الساةقة قد قبل  وأن مع مها قد نف .

ورحب  ليختنشتاين ابلتصسديق علس  معاهسدات إضسافية ومبشسرو  القسانون املتعلسق رنشساء  -139
 م سسة وطنية حلقو  اإلنسان.

ت الشساملة الراميسة إىل وشوع  اململرة املتحسدة سويسسرا علس  وضسع امل يسد مسن التشسريعا -140
 توفد احلماية من التميي  للمثليات واملثليني وم دوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية.

، اعتمسسسدت سويسسسسرا خ سسسة عمسسسل وطنيسسسة ترمسسسي إىل تنفيسسس  املبسسسادة 2016ويف هنايسسسة عسسسام  -141
تحسدة املعنسون ةاحلمايسة التوجيهية ةشسأن األعمسال التواريسة وحقسو  اإلنسسان: تنفيس  إطسار األمسم امل

واالحسسسسس ام واالنتصسسسسسافة، ابإلعسسسسسالن عسسسسسن أن علسسسسس  امل سسسسسسسات التواريسسسسسة املسسسسسسولة يف سويسسسسسسرا 
الناشسس ة فيهسسا احسس ام حقسسو  اإلنسسسان يف مجيسسع أنشسس تها التواريسسة، ةغسسض الن سسر عسسن مرسسان  و/أو

حسسسة ملرافحسسسة غسسسسل األمسسسوال ومراف شسسسامال  ا  عملهسسسا. ويف الوقسسس  نفسسسس ، أنشسسسأت سويسسسسرا ن امسسس
 اإلرهاب  مع ةني التداةد الوقائية والتداةد العقاةية.

وقسسد ةسسدأت عسسدة كسسانتوانت تنفيسس  مشسساريع لتوديسسد السسسوون القائمسسة و/أو ةنسساء سسسوون  -142
 .2025مران جديد من اآلن وحىت عام  2 200جديدة هبدف توفد 

تشسسسسسسرين  5 ودخسسسسسسل اتفسسسسسسا  ابريسسسسسس  املتعلسسسسسسق ةتغسسسسسسد املنسسسسسساخ حيسسسسسس  النفسسسسسساذ يف سويسسسسسسسرا يف -143
يف املائسسة ابلقيسسساس إىل  50هبسسدف خفسسسض انبعسسااثت غسسساةات الدفيأسسة ةنسسسسبة  2017الثسساي/نوفمرب 

 .2030وذلك حبلول عام  1990عام 
يف املائسة مسن النساتج القسومي اإلمجسا   0,7والي ال تقدمي املساعدة اإل ائية الرمسية مبعسدل  -144

يف املائسسسة، وهسسسو مسسسا يضسسسع  0,54 ا املعسسسدل ، ةلسسس  هسسس2016طويسسسل األجسسسل. ويف عسسسام ا  ميثسسسل هسسسدف
 سويسرا يف املرتبة الثامنة عل  الساحة الدولية.

ويف اخلتسسام، أشسسار الوفسسد إىل أن التوصسسيات السسواردة ستخضسسع لدراسسسة حتليليسسة حكسسرب قسسدر  -145
من العناية الواجبة وابلتشاور الوثيق مع الرانتوانت، وسوف تس شد هبا سويسسرا يف اجلهسود السيت 

 ب  ا لصاحل حتسني حالة حقو  اإلنسان.ت
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
حبثتتتتي سويستتتترا التوصتتتتيات املقدمتتتتة  تتتتالد جلستتتتة التحتتتتاور التتتتواردة أد    و تتتت   -146
 بتأييد ا: حتظى

التعجيتتل ابلتيتتديق علتتى اتفاويتتة الووايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء  146-1
 سطنبود( )سرياليون(؛والعنف املنزيل ومكافحتهما )اتفاوية ا

تستتريع عمليتتة موافقتتة الالملتتان االحتتتادي علتتى الووايتتة متتن العنتتف  146-2
ضتتد النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكافحتهمتتا )اتفاويتتة استتطنبود( واريتتا   يتتع التتتدابري 

 الالزمة لتعزيز حقوق املرأة )جورجيا(؛
اء التيتديق دون ببطتاء علتى اتفاويتة الووايتة متن العنتف ضتد النست 146-3

 والعنف املنزيل ومكافحتهما )أندورا(؛
التيتتتديق علتتتى اتفاويتتتة الووايتتتة متتتن العنتتتف ضتتتد النستتتاء والعنتتتف  146-4

 )بيالروس(؛ 2013املنزيل ومكافحتهما اليت ووُعي يف عام 
التيتتتديق علتتتى اتفاويتتتة الووايتتتة متتتن العنتتتف ضتتتد النستتتاء والعنتتتف  146-5

 ا( )بسبانيا(؛املنزيل ومكافحتهما )اتفاوية اسطنبود( )بيطالي
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح وضتتع حتتد للتمييتتز ضتتد املتترأة و تت ل   146-6

 يتتع أاتتكاد العنتتف ضتتد املتترأة  لتتا يف  لتت  العنتتف العتتايل   وبح تستتريع عمليتتة 
 التيديق على اتفاوية اسطنبود )تونس(؛

 ؛النظر يف بنشاء آلية وطنية إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات )تونس(  146-7
 بنشاء آلية وطنية ملتابعة التوصيات )أوروغواي(؛ 146-8
بجتتتتراء تنستتتتيق متتتتنظا بتتتتان االحتتتتتاد والكتتتتانتو ت وا تمتتتتع املتتتتد   146-9
يتعلتتتق بتنفيتتت  التوصتتتيات املقدمتتتة يف االستتتتعراض التتتدوري الشتتتامل  لكفالتتتة  فيمتتتا

بطتتتتالع  يتتتتع مكتتتتو ت نظتتتتام احلكتتتتا السويستتتتري علتتتتى و تتتتا  حقتتتتوق اإلنستتتتان 
 دا(؛)نيوزيلن
تيسري التنسيق الفعاد بتان االحتتاد والكتانتو ت وا تمتع املتد  يف  146-10

جمتتتتتتاد متابعتتتتتتة توصتتتتتتيات االستتتتتتتعراض التتتتتتدوري الشتتتتتتامل  و ي تتتتتتات املعا تتتتتتدات  
 واإلجراءات اخلاصة )بنما(؛

تكثيف جهود ا الرامية بح بنشاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان  146-11
 ؛وفقاا ملبادئ ابريس )السودان(

مواصتتلة التقتتدم ايفتترز يف بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتتان  146-12
 تكون مستقلة ومتتثل ملبادئ ابريس )أسرتاليا(؛

بعتتتادة النظتتتر يف بنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة حلقتتتوق اإلنستتتان  146-13
 وفقاا ملبادئ ابريس )أو رانيا(؛
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ق اإلنستان  مواصلة اجلهود الرامية بح بنشاء مؤسسة وطنيتة حلقتو  146-14
 وضمان توفري املوارد الالزمة هل   املؤسسة )ماليز (؛

تيستتري التنستتيق الفعتتاد بتتان االحتتتاد والكتتانتو ت وا تمتتع املتتتد   146-15
ل تتتمان توافتتتق املبتتتادرات الشتتتعبية متتتع التزامتتتات سويستتترا لوجتتتب القتتتانون التتتدويل 

 حلقوق اإلنسان ) هورية  ور (؛
كفيلتتتتتة ب تتتتتمان تنفيتتتتت  نتتتتتتاي  االستتتتتتفتاءات النظتتتتتر يف الستتتتتبل ال 146-16

الشعبية على حنو يتسق مع املعا دات الدولية حلقوق اإلنستان التيت تكتون سويسترا 
 فيها )أسرتاليا(؛اا طرف
تعزيتتتتتز آليامتتتتتا ل تتتتتمان أن يكتتتتتون توافتتتتتق مبتتتتتادرة املتتتتتواطن متتتتتع  146-17

هتتتا االلتزامتتتات النااتتت ة عتتتن اليتتتكوو الدوليتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان التتتيت ان تتتمي بلي
سويستترا  اضتتعاا لشتتكل متتن أاتتكاد التحقتتق وبتتل طتتر  مبتتادرات متتن  تت ا القبيتتل 

 للتيويي )بلجيكا(؛
مواصتلة جهود تتا الراميتتة بح ضتتمان توافتتق املبتتادرات الشتتعبية متتع  146-18

املعتتتتتتتايري الدوليتتتتتتتة حلقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتان واحلقتتتتتتتوق ا ساستتتتتتتية املنيتتتتتتتو  عليهتتتتتتتا يف 
 ) نغار (؛ الدستور
مان توافتتتق املبتتتادرات الشتتتعبية متتتع التزامتتتات بنشتتتاء آليتتتات ل تتت 146-19

 سويسرا املتعلقة حبقوق اإلنسان )النروي (؛
تكثيف جهود ا الرامية بح ضمان تعزيز حقوق اإلنستان واايتهتا  146-20

 يف  يع أحناء أراضيها ) ابو فريدي(؛اا على حنو أ ثر اتساو
طتتع عمليتتة تنفيتت  تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة بح تتت ليل العقبتتات التتيت تب 146-21

 التزامات البلد الدولية يف جماد حقوق اإلنسان )بيطاليا(؛
ت مان تقرير ا املقبل عتن االستتعراض التدوري الشتامل معلومتات  146-22

من وانوهنا اجلناي   وال سيما اا مكرر  2٦1 اصة ابلتدابري اليت اري ما لتنفي  املادة 
و غري تتتا متتتن اجلتتترايا املرتكبتتتة ضتتتد الق تتتاء علتتتى إتتتا رة بنكتتتار اإلابدة اجلماعيتتتة أ

 اإلنسانية أو االستهانة هبا أو حماوالت تالير ا )رواندا(؛
متتتتن القتتتتانون اجلنتتتتاي   اا مكتتتترر  2٦1االحتفتتتتاك محكتتتتام املتتتتادة  146-23
غري ا  سيما تل  اليت تنص على املسؤولية يف حاالت بنكار اإلابدة اجلماعية أو وال

 )أرمينيا(؛ ة أو االستهانة هبا أو التماس تالير امن اجلرايا املرتكبة ضد اإلنساني
تعزيتتتز احلتتتوار بتتتان ا عتتتراق والتستتتامم  وال ستتتيما علتتتى مستتتتوي   146-24

 الكانتو ت وا تمعات ايفلية )بولندا(؛
مواصتتتلة تعزيتتتز مشتتتار تها يف تشتتتجيع أنشتتتطة الووايتتتة متتتن ا عمتتتاد  146-25

حشتتية علتتى اليتعيد التتوطين  ابلنظتتر الوحشتية عتتن طريتتق بت د اجلهتتود ملنتتع ا عمتاد الو 
 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 إلجتتراء حتتوار بتتان ا د ن وتعزيتتز  146-26
 التسامم الديين يف بطار الشرا ة مع منظمات ا تمع املد  )بندونيسيا(؛

ريا  التدابري الالزمة ملكافحة  يع أاكاد التمييز واحلفتاك علتى ا 146-27
 جهود ا الرامية بح ب  اء الوع  بشأن     املسألة )تر يا(؛

االضتتطالع منشتتطة توعيتتة واستتعة النطتتاق ومنهجيتتة للق تتاء علتتى  146-28
الوصا واليور السلبية والقوالب النمطية والتحيزات اليت يواجهها ا اتاا  غتري 

 اطنان السويسريان )ألبانيا(؛املو 
بجتتتتتراء عمليتتتتتة مراجعتتتتتة لقتتتتتانون املستتتتتاواة دون ببطتتتتتاء ) هوريتتتتتة  146-29
 الوسطى(؛ أفريقيا
النظتتر يف ستتن وتتانون ملنا  تتة التمييتتز العنيتتري ومواصتتلة اجلهتتود  146-30

 الرامية بح بهناء العنيرية و طاب الكرا ية )تونس(؛
فحتتتتة التمييتتتتز العنيتتتتري و را يتتتتة تنفيتتتت  سياستتتتات أ ثتتتتر فعاليتتتتة ملكا 146-31

 ا جانب  لا يف  ل  اعتماد تعريف واضم واامل للتمييز العنيري )وريغيزستان(؛
مواصلة اجلهتود الراميتة بح مكافحتة التمييتز والتعيتب  وال ستيما  146-32

 فيما يتعلق ابلعماد املهاجرين )املغرب(؛
النمطيتتة  بطتترق   اريتتا  تتتدابري بضتتافية ملكافحتتة الوصتتا والقوالتتب 146-33

منهتتتا مبتتتادرات إل  تتتاء التتتوع   والتيتتتدي للحتتتاالت اخلاصتتتة بتعليقتتتات أو أفعتتتاد 
 عنيرية صادرة عن موإفان عموميان رفيع  املستوى )دولة فلسطان(؛

اعتمتتتتاد تتتتتدابري للق تتتتاء علتتتتى  يتتتتع أاتتتتكاد التمييتتتتز العنيتتتتري  146-34
 و را ية ا جانب والتعيب الديين )السودان(؛

ز التتتتدابري الراميتتتة بح مكافحتتتة العنيتتترية والتمييتتتز العنيتتتري تعزيتتت 146-35
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(؛
ستتيما يف جمتتاالت  ة الشتتواغل املثتتارة  والمواصتتلة جهود تتا ملعاجلتت 146-36

مكافحة العنيرية والتمييز و را ية ا جانب و را يتة اإلستالم واايتة أفتراد الف تات 
 ا  ثر  شااة  مثل املهاجرين )تر يا(؛

مواصتتتلة جهود تتتا للتيتتتدي حلتتتاالت التمييتتتز العنيتتتري و را يتتتة  146-37
 ا جانب والعنيرية )بوروندي(؛

 لى أفعاد الكرا ية العنيرية والتيدي هلا )جنوب أفريقيا(؛الق اء ع 146-38
مواصتتتلة بتتت د اجلهتتتود املتعلقتتتة لكافحتتتة  طتتتاب التحتتتري  علتتتى  146-39

 الكرا ية العنيرية والدينية )دولة ليبيا(؛
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مواصتتتلة تنفيتتت  املبتتتادرات الراميتتتة بح مكافحتتتة  طتتتاب الكرا يتتتة  146-40
 ورة(؛تمعات ايفلية )سنغافوالتشجيع على االحرتام املتبادد بان ا 

وضتتتع  طتتتة عمتتتل وطنيتتتة ملكافحتتتة العنيتتترية والتمييتتتز العنيتتتري  146-41
كتتام و را يتتة ا جانتتب ومتتا يتيتتل بتت ل  متتن تعيتتب حبيتتأ تكتتون متستتقة متتع أح

 )جنوب أفريقيا(؛ بعالن وبر م  عمل ديرابن
مواصتتتلة تنظتتتيا اتتتالت توعيتتتة واستتتعة النطتتتاق ملكافحتتتة املواوتتتف  146-42
لعنيترية فعتاد اية حياد الف ات ال عيفة و  ل  الترد  علتى التيتر ات أو ا السلب

 )أوزبكستان(؛
تنظتتتتيا اتتتتتالت منهجيتتتتتة ملكافحتتتتتة القوالتتتتتب النمطيتتتتتة العنيتتتتترية  146-43

واطنان و را يتتتة ا جانتتتب  لتتتا يف  لتتت  تلتتت  املوجهتتتة ضتتتد أاتتتاا  متتتن غتتتري املتتت
 ) واب(؛
هجيتتتة ملكافحتتتة الوصتتتا تنظتتتيا اتتتالت توعيتتتة واستتتعة النطتتتاق ومن 146-44

اطنان ري املتو وبطالق ا حكتام العامتة والقوالتب النمطيتة والتحيتز ضتد ا اتاا  غت
 )غواتيماال(؛

تتتتتتتوفري التتتتتتتدريب لقتتتتتتوات ا متتتتتتن واملتتتتتتدعان العتتتتتتامان والق تتتتتتاة  146-45
ست  واهلويتة اجلنستانية وا  ياييان االجتماعيان ملنع التمييتز علتى أستاس امليتل اجلن

 ؛(1))بسراييل(
تقييا مدى جنا  برام  اإلدماج املنفت ة علتى مستتوى الكتانتو ت  146-46
 )البحرين(؛ 2017-2014للفرتة 
م اعفة اجلهود املب ولة يف  يع الكانتو ت لتفادي التمييز على  146-47

 (؛أساس العرق وا صل وامليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية ) ولومبيا
قتتا املستتبق التتالزم لتغيتتري نتتوع اعتمتتاد تشتتريعات إللغتتاء اتتر  الع 146-48

)االتفاويتتة   ساستتيةاجلتتنس وتتانو ا  وفقتتاا التفاويتتة اايتتة حقتتوق اإلنستتان واحلتتر ت ا
 ا وروبية حلقوق اإلنسان( )السويد(؛

تنفي  أحكام التوصية اليت سبق أن وبلتي اخلاصتة برفتع املستاعدة  146-49
مهوريتتتة العربيتتتة القتتتوم  )اجليف املايتتتة متتتن د لهتتتا  0,7اإلمناييتتتة الر يتتتة بح نستتتبة 

 السورية(؛
عتتدم النظتتتر يف  فتتت  املستتتاعدة اإلمناييتتة الر يتتتة  حتتت  يف حتتتاد  146-50

 0,7ا البالغتة تزمي هبتاريا  تدابري خلف  التكاليف  ورفعها فعالا بح النسبة اليت ال
 يف املاية )بنغالديش(؛ 

__________ 

نسسسسس  التوصسسسسسية كمسسسسسا تُلسسسسسي أثنسسسسساء جلسسسسسسة التحسسسسساور: تسسسسسوفد التسسسسسدريب لقسسسسسوات األمسسسسسن واملسسسسسدعني العسسسسسامني والقضسسسسساة  (1)
نسسسسانية، وتع يسسس   ويسسسة اجلواألخصسسسائيني االجتمسسساعيني، ملنسسسع التمييسسس  وتسسسسلط األقسسسران علسسس  أسسسساس امليسسسل اجلنسسسسي وا

  .إسرائيل()التوعية ةشأن ه ا املوضو  ةني املعلمني وال الب، فضال عن اجلمهور األوسع لالت 
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  تيتل بح احلتد ز دة مسامهتها يف املستاعدة اإلمناييتة الر يتة لكت 146-51
يف املاية من النات  القتوم  اإل تايل  متع الرت يتز بوجت   تا  علتى بنتاء  0,7البالغ 

متتن  84-123القتدرات والقتدرة علتتى التكيتف متابعتتة للتوصتية التتواردة يف الفقترة 
 تقرير اجلولة الثانية ) اييت(؛

فقتترية مواصتتلة تقتتدس املستتاعدة اإلنستتانية واإلمناييتتة بح البلتتدان ال 146-52
ملساعدة     البلدان على حتمل ا عباء املتعلقة ابلشؤون اإلنستانية وتعزيتز حقتوق 

 اإلنسان )اليمن(؛
تكثيتتتف اجلهتتتود والعمتتتل التعتتتاو  بغيتتتة القيتتتام علتتتى وجتتت  الستتترعة  146-53

إبعتتتادة ا متتتواد غتتتري املشتتتروعة وعايتتتدات الفستتتاد التتتيت ستتتبق حتديتتتد ا بح بلتتتداهنا 
 حتقيق أ داف التنمية املستدامة )نيجري (؛ا صلية ملساعدما على 

اريتتتا  اإلجتتتراءات الالزمتتتة للتحقتتتق متتتن أنشتتتطة متويتتتل اإلر تتتاب  146-54
 )نيجري (؛

استكماد املبادرات املعلقة  لا يف  ل  مشروع القانون االحتتادي  146-55
 املتعلق بتحسان ااية ضحا  العنف ) ميبيا(؛

ة القاسية على يد موإف  بنفا  القانون التحقيق يف حاالت املعامل 146-56
أثناء توويف املشتب  فيها واحتجاز ا واستجواهبا وضتمان تقتدس اجلنتاة بح العدالتة 

 )بيالروس(؛
بنشاء آلية مستقلة مؤ لتة لتلقت   يتع الشتكاوى املتعلقتة مفعتاد  146-57

ات مناستتبة العنتتف وستتوء املعاملتتة التتيت يرتكبهتتا موإفتتو بنفتتا  القتتانون وبجتتراء حتقيقتت
 التوويي ونزيهة واامل  يف     الشكاوى )ب وادور(؛

فتتتتتم حتقيقتتتتات مستتتتتقلة بشتتتتأن االستتتتتادام املفتتتتر  للقتتتتوة أثنتتتتاء  146-58
 عمليات طرد ا ااا  من أراض  االحتاد )فرنسا(؛

اريتتا  التتتدابري املناستتبة ضتتد متترتكش أفعتتاد الشتترطة الوحشتتية التتيت  146-59
 املهاجرين وغري ا ) هورية أفريقيا الوسطى(؛تؤثر يف بع  طالش اللجوء و 

اريتتا  اخلطتتتوات الالزمتتتة إلاتتتاد حتتل هنتتتاي  ملشتتتكلة اال تظتتتاك يف  146-60
 بع  السجون يف سويسرا )االحتاد الروس (؛

العمتتل يديتتة علتتى مكافحتتة االرتتار ابلبشتتر واالستتتغالد اجلنستت    146-61
عتتتن ز دة تعزيتتتز  ف تتتالا  وضتتتمان مستتتاعدة ال تتتحا   وحما متتتة املتجتتترين ابلبشتتتر 

 التعاون مع البلدان املعنية )اتيلند(؛
ستيما  اريا  تدابري فعالة ل مان ااية ضتحا  االرتار ابلبشتر  وال 146-62

 النساء ودعمها بطريقة مناسبة )البوسنة واهلرس (؛
منتتتتع االرتتتتار اب اتتتتاا  ومكافحتتتتت  وتكثيتتتتف احلمايتتتتة املتاحتتتتة  146-63

 لل حا  )اليان(؛
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استتتعراض  طتتة العمتتل الوطنيتتة ملكافحتتة االرتتار ابلبشتتر  وتعزيتتز  146-64
التنستتيق بتتان االحتتتاد والكتتانتو ت وا تمتتع املتتد  ل تتمان التيتتدي لتت ل  بيتتورة 
متستتتقة ووويتتتة وموجهتتتة حنتتتو  دمتتتة ال تتتحا  )اململكتتتة املتحتتتدة لاليطانيتتتا العظمتتتى 

 وآيرلندا الشمالية(؛
ملكافحة االرار اب ااا   مع اعتماد  طة عمل وطنية جديدة  146-65

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 اجلتترايا املرتبطتتتة ابالرتتار اب اتتاا   بيتتترف النظتتر عتتتن  146-66
رتترس ال تتحية أثنتتاء اإلجتتراءات وضتتع ال تتحية متتن حيتتأ اهلجتترة  متتن أجتتل منتتع 

 )املكسي (؛
رفتتتع العقتتتوابت يف جتتترايا مريتتتب ا اتتتاا   وتتتتوفري املزيتتتد متتتن  146-67

 التدريب للق اة وأفراد الشرطة وايفققان بشأن     املسألة )املكسي (؛
النظتتر يف بمكانيتتتة بوامتتة  طتتتو  اتيتتتاد وطنيتتة ملستتتاعدة ضتتتحا   146-68

 ورية مولدوفا(؛االرار والعنف العايل  ) ه
التيتتتتدي الستتتتتمرار التحتتتتدي املتمثتتتتل يف الفقتتتتر  وال ستتتتيما بتتتتان  146-69

 الف ات ال عيفة  مثل النساء وا طفاد من غري املواطنان )ماليز (؛
بزالتة العقبتات التيت حتتود دون تستجيل ا طفتاد الت ين ال  ملتون  146-70

متتن أن ا طفتتاد ا جانتتب  واثيتتق  ويتتة وطتتالش اللجتتوء يف التعلتتيا الثتتانوي والتأ تتد
 لديها أعلى مستوى ممكن من التعليا )العراق(؛

 للستتكان التعلتتيا فتتر  باتحتتة ضتتمانمواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح  146-71
 وا اتتاا  وا طفتتاد النستتاء فتتيها لتتن غتتري ا  متتع ةااملستتاو  وتتدم علتتى ال تتعفاء

 ؛(الشعبية الدميقراطية الو  هورية) اإلعاوة  وو
رة منهجيتتة حيتتود  يتتع ا طفتتاد ملتمستت  اللجتتوء بيتتو  ضتتمان 146-72

 ؛على التعليا )بسبانيا(
 ستتتيما يف تكثيتتتف التتتتدابري الراميتتتة بح الووايتتتة متتتن االنتحتتتار  وال 146-73

 ؛أوسا  الشباب )أنغوال(
وضتتتع  طتتتة عمتتتل وطنيتتتة للووايتتتة متتتن االنتحتتتار  وال ستتتيما وأن  146-74

 تقدم واالزد ار )لبنان(؛سويسرا تتمتع لستوى عاد من التنمية وال
م تتاعفة اجلهتتود الراميتتة بح الووايتتة متتن االنتحتتار والكشتتف عتتن  146-75

ا متتتتراض العقليتتتتة بتتتتان ا طفتتتتاد والشتتتتباب  وتشتتتتجيع مشتتتتار ة ا ابء واملدرستتتتان 
 والسلطات املدرسية يف املدارس مشار ة وثيقة يف   ا املسعى )املكسي (؛

الق تتتتاء علتتتتى العنتتتتف العتتتتايل   مواصتتتتلة تنفيتتتت  بتتتترام  ترمتتتت  بح 146-76
 والعنف ضد املرأة )الفلبان(؛
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اريتتتا  تتتتدابري ملكافحتتتتة العنتتتف ضتتتتد املتتترأة  لتتتتا يف  لتتت  العنتتتتف  146-77
العتتتايل  والعنتتتف اجلنستتت   متتتع بيتتتالء ا تمتتتام  تتتا  للنستتتاء متتتن ف تتتات ا وليتتتات 

 )االحتاد الروس (؛
د  مواصتتتلة مكافحتتتة  يتتتع أاتتتكاد العنتتتف ضتتتد النستتتاء وا طفتتتا 146-78
 عن تعزيز الرعاية املتايية املقدمة بح ال حا  ) ولومبيا(؛ ف الا 
مواصلة اجلهتود املب ولتة متن أجتل الق تاء علتى العنتف اجلنستا    146-79

لتتا يف  لتت  العنتتف العتتايل  برفتتع مستتتوى التوعيتتة يف ا تمتتع وضتتمان بتت د العنايتتة 
 التتدريب املناستتب بح الواجبتة يف مقاضتاة متترتكش تلت  ا فعتتاد وحمتا متها وتقتتدس

الستتتتتلطات املاتيتتتتتة يف جمتتتتتاد اايتتتتتة النستتتتتاء والفتيتتتتتات ومنتتتتتع العنتتتتتف ضتتتتتد ن 
 )نيكاراغوا(؛

مواصتتلة العمتتل التت ي يهتتدف بح تعتتديل القواعتتد املتعلقتتة بووتتف  146-80
التتتتتدعوى يف و تتتتتا  العنتتتتتف قالطفيتتتتتفق يف العالوتتتتتات وبتيتتتتتنيف  تتتتت   الق تتتتتا  

 )آيسلندا(؛
العنتتتتف العتتتتايل  متتتتن  تتتتالد تقتتتتدس تتتتتدريب  حتستتتتان احلمايتتتتة متتتتن 146-81

متايص بح ضبا  الشرطة وغتري ا متن ا اتاا  الت ين ستيتا ون اإلجتراءات 
يف  تت   احلتتاالت واريتتا  اخلطتتوات الالزمتتة ل تتمان تطبيتتق وتتانون الرعتتا  ا جانتتب 

 تطبيقاا عادالا من أجل توفري ااية للنساء املهاجرات ) ندا(؛
أفتتتراد الستتتلطة الق تتتايية ومتتتوإف  بنفتتتا   مواصتتتلة توعيتتتة وتتتتدريب 146-82

القانون فيما يتعلق يميع أاكاد العنف ضد املرأة وابملالحقة الق ايية التلقايية يف 
 )بلجيكا(؛   ا الشأن

تكثيتتتتف بجراءامتتتتا اإلعالميتتتتة والتوعويتتتتة بشتتتتأن تشتتتتوي  ا ع تتتتاء  146-83
 و(؛التناسلية ا نثوية ومعاوبة مرتكش     ا فعاد )بور ينا فاس

تنظتتيا اتتالت توعيتتة وضتتمان تتتوفر املعلومتتات يف احلتتاد ل تتحا   146-84
 ؛ليشيت( - لتناسلية ا نثوية )تيمورتشوي  ا ع اء ا

مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح حتقيتتق املستتاواة بتتان اجلنستتان يف  يتتع  146-85
 امليادين  وال سيما يف سوق العمل )تونس(؛

النهوض ابملساواة بتان اجلنستان  بطترق  تعزيز جهود ا الرامية بح  146-86
 منها برام  التوعية ووضع اسرتاتيجية جنسانية وطنية ااملة )وال (؛

مواصتتتلة تعزيتتتز النهتتتوض ابملستتتاواة بتتتان اجلنستتتان  بوستتتايل  منهتتتا  146-87
 وضع  طة عمل جنسانية وطنية ااملة )وريغيزستان(؛

 عقولة )بريو(؛ز دة تي سر مرافق لرعاية ا طفاد بتكلفة م 146-88
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مواصلة اجلهود الرامية بح متكان املرأة على  يع مستتو ت صتنع  146-89
هوريتتتتة عيتتتتة ) القتتتترار و فالتتتتة مشتتتتار تها يف السياستتتتة واالوتيتتتتاد واحليتتتتاة االجتما

 الدميقراطية الشعبية(؛ الو
مواصتتلة جهود تتا الراميتتة بح تتتوفري املستتاواة بتتان اجلنستتان وتعزيتتز  146-90

 أة على مستوى صنع القرار )منغوليا(؛متثيل املر 
اريتتتتتا  تتتتتتدابري بضتتتتتافية لتعزيتتتتتز حتستتتتتان متثيتتتتتل املتتتتترأة يف السياستتتتتة  146-91

 واالوتياد )آيسلندا(؛
وضتتع استترتاتيجيات لتتز دة حيتتة النستتاء يف املناصتتب القياديتتة يف  146-92

 املؤسسات التجارية )أملانيا(؛
متثيتتتل املتتترأة علتتتى وتتتدم مواصتتتلة اعتمتتتاد تتتتدابري ترمتتت  بح تعزيتتتز  146-93

إلزالتتة  ملب ولتتةعتتن اجلهتتود ا املستتاواة متتع الرجتتل يف اتلتتف جمتتاالت ا تمتتع  ف تتالا 
ا  الفتتتتتوارق يف ا جتتتتتور علتتتتتى أستتتتتاس نتتتتتوع اجلتتتتتنس  وال ستتتتتيما يف القطتتتتتاع اخلتتتتت

 )أوروغواي(؛
تكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة بح معاجلتتتة مستتتألة الفجتتتوات القايمتتتة يف  146-94

 ري النكا(؛ ا جور بان اجلنسان )س
اريتتتتا  اإلجتتتتراءات واخلطتتتتوات ال تتتترورية ل تتتتمان املستتتتاواة بتتتتتان  146-95

 ؛وطاعات العمل يف سويسرا )العراق(اجلنسان يف ا جور يف  يع 
مواصتلة اجلهتتود الراميتة بح مكافحتتة أوجتت  عتدم املستتاواة والتمييتتز  146-96

 يف مكان العمل  وال سيما فيما يتعلق ابلنساء )املغرب(؛
ا جتور بتان اجلنستان  اريا  مزيد من اخلطوات لتقلتيص الفجتوة يف 146-97

 ؛ (2)) ازا ستان(
تكثيتتتف جهود تتتا الراميتتتة بح ردم الفجتتتوة يف ا جتتتور بتتتان الرجتتتل  146-98

 واملرأة )بلجيكا(؛ 
تكثيتتتتف اجلهتتتتود لتتتتردم الفجتتتتوة يف ا جتتتتور بتتتتان اجلنستتتتان وز دة  146-99

 (؛رية فنزويال البوليفاريةمشار ة املرأة يف احلياة العامة ) هو 
م اعفة جهود تا الراميتة بح ردم الفجتوة يف ا جتور بتان اجلنستان  146-100

 )السودان(؛
تكثيتتتتف جهود تتتتا الراميتتتتة بح باتحتتتتة املزيتتتتد متتتتن الفتتتتر  للنستتتتاء  146-101

 للحيود على عمل بدوام  امل )ميامنار(؛
فتتتتر  وردم مواصتتتتلة تعزيتتتتز اجلهتتتتود الراميتتتتة بح ضتتتتمان تكتتتتافؤ ال 146-102

 الفجوة يف ا جور بان اجلنسان )ملديف(؛
__________ 

نسسسس  التوصسسسسية كمسسسسا تُلسسسسي أثنسسسساء جلسسسسسة التحسسسساور: مضسسسساعفة جهودهسسسسا الراميسسسسة إىل تع يسسسس   ثيسسسسل املسسسسرأة يف السياسسسسسة  (2)
  .تان(اخسواالقتصاد، واعاذ م يد من اخل وات لتقلي  الفووة يف األجور ةني اجلنسني )كاة 
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حظتتتتتر  يتتتتتع ممارستتتتتات العقوبتتتتتة البدنيتتتتتة املنزلتتتتتة علتتتتتى ا طفتتتتتاد  146-103
 )وريغيزستان(؛

التأ تتد متتن أن بجتتراءات اللجتتوء حتتترتم امليتتاف الف تتلى ل طفتتاد  146-104
 ؛)سرياليون( غري امليحوبان واحتياجاما اخلاصة احرتاماا  امالا 

اريتتا  التتتدابري الالزمتتة لتمكتتان  يتتع الكتتانتو ت متتن اعتمتتاد هنتت   146-105
 وايا على تعزيز بدماج الفتيان والفتيات  وي اإلعاوة يف املدارس )ا رجنتان(؛

تعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتتة بح ضتتتمان باتحتتتة التعلتتتيا اجلتتتامع ل طفتتتاد  146-106
نتاع عتن اتبتاع هنت  وتايا  وي اإلعاوة دون متييز  وتوجي   يع الكانتو ت حنو االمت

 على الفيل يف   ا السياق )بسراييل(؛
مواصتتلة التتنه  الشتتامل بزاء ا طفتتاد  وي اإلعاوتتة  وال ستتيما يف  146-107

عتتتن ز دة جهتتتود التوعيتتتة والتتتتدريب فيمتتتا خيتتتص الشتتتر ات  جمتتتاد التعلتتتيا  ف تتتالا 
بح  ومقتتتدم  اخلتتتدمات املتعلقتتتة لعاملتتتة ا اتتتاا   وي اإلعاوتتتة وباتحتتتة وصتتتوهلا

 يتع ا متتا ن  وعلتتى ستبيل املثتتاد معاملتتة ا اتتاا  الت ين لتتديها  تتالب مراتتدة 
 وبمكانية وصوهلا )املكسي (؛

مواصلة اجلهود الراميتة بح ضتمان حيتود ا طفتاد  وي اإلعاوتة  146-108
علتتتى التعلتتتيا والرعايتتتة يف مرحلتتتة الطفولتتتة املبكتتترة واالستتتتفادة متتتن بتتترام  التنميتتتة 

 )ملديف(؛ التدريب املهين الشامل يف  يع الكانتو تاملبكرة  ومن فر  
مواصلة تنفي  سياساما الوطنية املتعلقتة اب اتاا   وي اإلعاوتة  146-109

 )دولة ليبيا(؛
اريتتا  مزيتتد متتن التتتدابري خلفتت  الفجتتوة الواستتعة يف ا جتتور التتيت  146-110

لتقتتارير مهنتتا بلغتتي التتتزاد وايمتتة بتتان الرجتتل واملتترأة يف مكتتان العمتتل  والتتيت تفيتتد ا
يف املايتتة  متتن  تتالد مستتاعدة النستتاء علتتى التوفيتتق بتتان حيتتامن العمليتتة  30نستتبة 

 واحلياة ا سرية )بسراييل(؛
مواصلة تنفي  التدابري الرامية بح الق اء على أوج  عدم املستاواة  146-111

 يف ا جور بان اجلنسان ) واب(؛
جلتتة مستتألة الفجتتوة يف ا جتتور بتتان مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة بح معا 146-112

اجلنسان بشكل فعل   وضتمان املستاواة يف ا جتر لقتاء العمتل املتستاوي القيمتة يف 
القطاعان العام واخلا  واإلبالغ عن النتاي  يف جولتة االستتعراض التدوري الشتامل 

 )سلوفينيا(؛ التالية
 ا جتتر ردم الفجتتوة يف ا جتتور بتتان اجلنستتان  وضتتمان املستتاواة يف 146-113

 بان الرجل واملرأة لقاء العمل نفس  )لبنان(؛
االستتتتتمرار يف عمليتتتتة تعزيتتتتز واايتتتتة حقتتتتوق ا فتتتتراد املنتمتتتتان بح  146-114

 جمموعات ا وليات )صربيا(؛
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مواصلة جهود ا الرامية بح ت ليل العقبات اليت تواجهها  اعات  146-115
التعلتتيا وصتتون لغامتتا وأمنتتا   الينتتيش واملتتانول والستتنيت والرومتتا يف احليتتود علتتى

 حياما )بريو(؛
تتتتوفري اايتتتة فعليتتتة حلقتتتوق الالج تتتان واملهتتتاجرين واعتمتتتاد تتتتدابري  146-116

 ملموسة ملكافحة العنف القايا على  را ية ا جانب ومنع  )اليان(؛
مواصلة دراسة  يع املااطر ايفتملة من انتها ات حقوق اإلنستان  146-117

طالبو اللجوء ال ين رف ي طلباما عند ترحيلها بح بلدان أ ترى  اليت ود يواجهها 
 سيما يف احلاالت اليت ريص ا طفاد طالش اللجوء ) هورية  ور (؛ وال

اخلاصة بوضع الالج تان تطبيقتاا  1951ضمان تطبيق اتفاوية عام  146-118
 اتماا )أفغانستان(؛

احرتامهتتا مبتتتادئ تستتريع بجتتراءات اللجتتوء بشتتتكل  بتتري وضتتمان  146-119
 سيادة القانون ) هورية أفريقيا الوسطى(؛

حتتتل مشتتتكلة االفتقتتتار بح القتتتدرات يف املرا تتتز القايمتتتة لتستتتجيل  146-120
عتتتن ضتتتمان نشتتتر معلومتتتات تتعلتتتق ابالحتجتتتاز  طلبتتتات الالج تتتان ورهيز تتتا ف تتتالا 

 اإلداري للمهاجرين على اليعيد االحتادي )االحتاد الروس (؛
لطابع الر   على بجراء حتديد انعتدام اجلنستية و فالتة أن بضفاء ا 146-121

يكون   ا اإلجراء منيفاا وفعاالا ومتاحاا جلميع ا ااا  يف سويسترا بغت  النظتر 
عتتن وضتتعها القتتانو   وضتتمان أن يكتتون تعريتتف قالشتتاص عتتدس اجلنستتيةق متستتقاا 

ن وضتتتع بشتتتأ 1954اتستتتاواا اتمتتتاا متتتع التعريتتتف املنيتتتو  عليتتت  يف اتفاويتتتة عتتتام 
 ) نغار (. ا ااا  عدمي  اجلنسية

ستتتبحأ سويستترا التوصتتيات التاليتتة وستتتقدم ردوداا عليهتتا يف ووتتي مناستتب علتتى  -147
 يتعدى  ل  موعد انعقاد الدورة السابعة والثالثان  لس حقوق اإلنسان: أال

التيتتديق علتتى الالوتو تتود اال تيتتاري التفاويتتة حقتتوق ا اتتاا   147-1
 أندورا(؛)  وي اإلعاوة

النظتتتتر يف االن تتتتمام بح الالوتو تتتتود اال تيتتتتاري التفاويتتتتة حقتتتتوق  147-2
 ا ااا   وي اإلعاوة )بيطاليا(؛

حدة للرتبية والعلا والثقافة املت ا ما منظمة اتفاوية على التيديق 147-3
 )اليونسكو( بشأن مكافحة التمييز يف جماد التعليا )الكونغو(؛

 )غواتيماال(؛ حظر ا سلحة النوويةالتوويع على معا دة  147-4
التعجيتتتتل إبنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة مستتتتتقلة حلقتتتتوق اإلنستتتتان لتتتتا  147-5

 يتمشى مع مبادئ ابريس )سرياليون(؛
استتتتكماد عمليتتتة بنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا  147-6

 ملبادئ ابريس )الكونغو(؛
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وطنيتتة حلقتتوق اعتمتتاد مشتتروع القتتانون الرامتت  بح بنشتتاء مؤسستتة  147-7
 اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس ) وت ديفوار(؛ 

تنفي  القانون ال ي يق   إبنشاء مؤسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان  147-8
 تتسق مع مبادئ ابريس )أملانيا(؛

مواصتتلة اريتتا   يتتع التتتدابري ال تترورية لءستتراع إبنشتتاء مؤسستتة  147-9
 يوزيلندا(؛ وطنية حلقوق اإلنسان ابالمتثاد ملبادئ ابريس )ن

ضمان وجود آليتة فعالتة ومستتقلة متن اتأهنا أن تنظتر يف متدى توافتق  147-10
 املبادرات الشعبية وااللتزامات لوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان )ب وادور(؛

تنفي  توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  أي القاضية إبنشاء  147-11
ات واليتتة واستتعة النطتتاق حلمايتتة حقتتوق مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان  

 ملبادئ ابريس )جورجيا(؛اا اإلنسان وفق
بنشاء مؤسسة دايمة مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل ملبتادئ ابريتس  147-12

 يرلندا الشمالية(؛آ)اململكة املتحدة لاليطانيا العظمى و 
بنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة حلقتتتتوق اإلنستتتتان متتثتتتتل ملبتتتتادئ ابريتتتتس  147-13

 (؛)الفلبان
بنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقتاا ملبتادئ ابريتس  147-14

 ليشيت(؛ -)تيمور 
ريتس )توغتو( بنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقتاا ملبتادئ اب 147-15

 ؛)اليو ن( )بسبانيا(
بنشاء مؤسسة وطنية مستتقلة حلقتوق اإلنستان متتثتل امتثتاالا  تامالا  147-16

 لندا(؛ملبادئ ابريس )آير 
بنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة حلقتتتوق اإلنستتتان يف أوتتترب ووتتتي  147-17

ممكتتن ُتستتند بليهتتا واليتتة واستتعة النطتتاق حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان وتزويتتد ا ابملتتوارد 
 البشرية واملالية الكافية  وفقاا ملبادئ ابريس )لياتنشتاين(؛

اا بنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتان تكتتتتون مستتتتتقلة ماليتتتتت 147-18
 مع مبادئ ابريس ) وستاريكا(؛ اا متشي اا ووانوني
بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ُتستتند بليهتتا واليتتة  147-19

ااية واسعة النطاق وتزويد ا ابملوارد املالية والبشترية الكافيتة  وفقتاا ملبتادئ ابريتس 
 )غواتيماال(؛

متتتع مبتتتادئ  اا بنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان تتستتتق متامتتت 147-20
 ابريس  وضمان استقالهلا وريييص ما يكفيها من املوارد ) نغار (؛

تسريع بنشاء مؤسسة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان ُتستند بليهتا  147-21
والية واسعة النطتاق متع متا يكفت  متن املتوارد البشترية واملاليتة  وفقتاا ملبتادئ ابريتس 

 )موريتانيا(؛
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لة حلقتتوق اإلنستتان تستتند بليهتتا واليتتة بنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتق 147-22
 نيباد(؛واسعة النطاق مع ما يقابلها من املوارد  وفقاا ملبادئ ابريس )

اعتمتتاد عمليتتة متستتقة ومفتوحتتة ووايمتتة علتتى اجلتتدارة عنتتد ا تيتتار  147-23
ملتحتتدة ملكتتة ااملراتتحان التتوطنيان النتاتتاابت  ي تتات معا تتدات ا متتا املتحتتدة )امل

 آيرلندا الشمالية(؛لاليطانيا العظمى و 
بنشتتتتتاء مؤسستتتتتة وطنيتتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان علتتتتتى أن تكفتتتتتل هلتتتتتا  147-24

 لنروي (؛عن االستقالد املؤسس  واملايل )ا صالحيات واسعة النطاق  ف الا 
وضتتتتع ضتتتتما ت تشتتتتريعية ومؤسستتتتية للتأ تتتتد متتتتن أن املبتتتتادرات  147-25

 نما(؛)ب نساناإلالشعبية متوافقة مع االلتزامات لوجب القانون الدويل حلقوق 
اريتتا  التتتدابري الالزمتتة لتنفيتت  توصتتيات جلنتتة الق تتاء علتتى التمييتتز  147-26

رات الشعبية املباد العنيري املتيلة إبنشاء آلية فعالة ومستقلة ملراجعة مدى توافق
 اير(؛مع التزامات سويسرا لوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان )اجلز 

وستتتايل ت تتتمن تنفيتتت   يتتتع الكيتتتا ت اريتتتا  تتتتدابري الستكشتتتاف  147-27
 جمتتاد ويستترا يفساملكونتتة لالحتتتاد السويستتري االلتزامتتات الدوليتتة التتيت تعهتتدت هبتتا 

 حقوق اإلنسان تنفي اا  امالا )اهلند(؛
تكثيف اجلهود الرامية بح تنفي  تتدابري ترمت  بح تشتجيع التعتايش  147-28

 لندا(؛السلم  بان  يع السكان والق اء على التهميش )بو 
توفري ااية وانونيتة فعالتة وتعتوي  عتادد يف حالتة انتهتاو احلقتوق  147-29

 املرتبطة مفعاد التمييز العنيري )بيالروس(؛
ز دة اإلجراءات ا منية املمولة متن الدولتة فيمتا خيتص مؤسستات  147-30

ة الكرا يت حة  طتابف ات ا وليات الدينية  ف الا عن أفراد ا تمع ايفل   ومكاف
 ة(؛والعنيرية ضد أفراد ف ات ا وليات )الوال ت املتحدة ا مريكي

اعتمتتتاد سياستتتات ماليمتتتة ل تتتمان اايتتتة  يتتتع ا وليتتتات اإلثنيتتتة  147-31
أاتكاد  اتكل متن والدينية وضتمان متتعهتا ابحلمايتة القانونيتة الالزمتة للتيتدي  ي

 التمييز ال ي تتعرض ل  )مير(؛
املتعلقتة لنتع التمييتز وتستلق ا وتران القتايا تعزيز االت التوعية  147-32

ستتتيما  علتتى أستتتاس امليتتل اجلنستتت  واهلويتتة اجلنستتتانية متتن أجتتتل اجلمهتتور عامتتتة  وال
 ؛ (3)الطالب واملعلمون )بسراييل(

استتتتحداش تشتتتريع  ظتتتر التمييتتتز علتتتى أستتتاس اهلويتتتة اجلنستتتانية  147-33
 ال صفات اجلنسان )أسرتاليا(؛ أو

__________ 

نسسسسس  التوصسسسسسية كمسسسسسا تُلسسسسسي أثنسسسسساء جلسسسسسسة التحسسسسساور: تسسسسسوفد التسسسسسدريب لقسسسسسوات األمسسسسسن واملسسسسسدعني العسسسسسامني والقضسسسسساة  (3)
نسسسسانية، وتع يسسس   ويسسسة اجلواألخصسسسائيني االجتمسسساعيني، ملنسسسع التمييسسس  وتسسسسلط األقسسسران علسسس  أسسسساس امليسسسل اجلنسسسسي وا

  .()إسرائيل عن اجلمهور األوسع ، فضال  لالت التوعية ةشأن ه ا املوضو  ةني املعلمني وال الب
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ت ال ترورية إلهنتاء التمييتز الت ين يتعترض لت  ا زواج اريا  اخلطتوا 147-34
 )أملانيا(؛ املثليون  وال سيما بتمكينها من الزواج وتبين ا طفاد

اريتتتا  تتتتدابري للتوعيتتتة والتثقيتتتف بشتتتأن  اعتتتة املثليتتتات واملثليتتتان  147-35
ومزدوجتت  امليتتل اجلنستت  ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتية وحتتامل  صتتفات اجلنستتان  عتتن 

 طتتة عمتتتل وطنيتتة ملموستتتة وتنفيتت  ا ابلتعتتتاون متتع منظمتتتات ا تمتتتع طريتتق وضتتتع 
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   147-36
ولتتتة والكتتتانتو ت  غتتتراض اايتتتة حقتتتوق ا اتتتاا  مغتتتايري اهلويتتتة اجلنستتتانية الد

 )الالتغاد(؛
ضمان باتحة تدريب فعاد يف جماد حقوق اإلنسان  غراض ااية  147-37

 ا ااا  مغايري اهلوية اجلنسانية )جنوب أفريقيا(؛
مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة بح بنشتتتاء آليتتتات اتتتاملة وملزمتتتة وفعالتتتة  147-38

تيتتتتدي لالنتها تتتتات التتتتيت ترتكبهتتتتا املؤسستتتتات التجاريتتتتة التتتتيت توجتتتتد مقار تتتتا يف لل
 ؛عندما تعمل يف اخلارج )الالازيل(سويسرا  وال سيما 

تكثيتتتتف روابتهتتتتا علتتتتى الشتتتتر ات السويستتتترية العاملتتتتة يف اخلتتتتارج  147-39
يتعلتتتق مي  ثتتتري ستتتلش  نشتتتطتها يف التمتتتتع حبقتتتوق اإلنستتتان  وال ستتتيما يف  فيمتتتا

النزاعات  و و ما يشمل حاالت االحتتالد ا جنتش التيت تتزداد فيهتا اتاطر مناطق 
 انتها ات حقوق اإلنسان )دولة فلسطان(؛

  فالة احرتام الشر ات املتعددة اجلنسيات حقوق اإلنسان )فرنسا(؛ 147-40
ضتتتتمان حتميتتتتل الشتتتتر ات عتتتتال الوطنيتتتتة وغري تتتتا متتتتن املؤسستتتتات  147-41

ها أو ُتدار انطالواا من  املسؤولية القانونيتة عتن رتاوزات التجارية اليت تعمل يف بوليم
 وانتها ات حقوق اإلنسان )جنوب أفريقيا(؛

التأ تتد متتن حتميتتل مؤسستتات ا عمتتاد املتعتتددة اجلنستتيات وفروعهتتا  147-42
 املسؤولية القانونية عن أي انتها ات حلقوق الطفل وحقوق اإلنسان بوج  عام )بريو(؛

د املاييتتتتة للحتتتتد متتتتن اال تظتتتتاك وحتستتتتان املرافتتتتق ز دة املتتتتوار  147-43
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  147-44

لستتجناء البتتالغان يف  يتتع منشتتنت الستتجون املوجتتودة يف  تتل  تتانتو ت ا طفتتاد وا
 البلد )االحتاد الروس (؛

بهنتتاء وبلغتتاء االحتجتتاز اإلداري للقيتتر  وفيتتلها عتتن البتتالغان يف  147-45
 أما ن االحتجاز )اجلمهورية العربية السورية(؛
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دة اعتماد  طة عمل جديدة ملكافحة االرار ابلبشر  وتقليص املت 147-46
وت املتعلقة   التفاالزمنية اليت يستغروها بصدار تياريم اإلوامة  والق اء على أوج

اجرين متتتل املهتتتبتتت ل  بتتتان الكتتتانتو ت وبزالتتتة العقبتتتات اهليكليتتتة والفرديتتتة أمتتتام ع
 ينيا(؛ارية ) وتدريبها ملكافحة التمييز العنيري من  الد تدابري وانونية وبد

عمتتتل علتتتى اليتتتعيد االحتتتتادي بشتتتأن  اعتمتتتاد استتترتاتيجية و طتتتة 147-47
افحتة  ت ملكاملساواة بتان اجلنستان متن أجتل تعزيتز السياستات علتى صتعيد الكتانتو 
عنتتف  اتتكاد الالتمييتتز ضتتد املتترأة يف ا تتالان العتتام واخلتتا   ووضتتع حتتد جلميتتع أ

 ) ندوراس(؛ 2030مع  طة التنمية املستدامة لعام اا متشي
ابإلعتتا ت واملستتتحقات التتيت تتتدفعها  ز دة تعزيتتز نظامهتتا اخلتتا  147-48

الج تتتتان ل ستتتتر هبتتتتدف ضتتتتمان متتتتتتع  يتتتتع ا طفتتتتاد  لتتتتن فتتتتيها أطفتتتتاد ا ابء ال
 ) هورية بيران اإلسالمية(. واملهاجرين لستوى معيش  اليق

اعتمتتاد استترتاتيجية متكاملتتة لتعمتتيا مراعتتاة املنظتتور اجلنستتا   بطتترق  147-49
متن  5هلتدف امراعتاة  راعية للمنظور اجلنسا   و  ل منها استادام عمليات امليزنة امل

 السويد(؛) 2030أ داف التنمية املستدامة من  طة التنمية املستدامة لعام 
مواصتلة النهتتوض بعمليتتة حتقيتتق التتتوازن يف متثيتتل املتترأة والرجتتل يف  147-50

 املناصب القيادية )أنغوال(؛
ثيتتل املتترأة يف املناصتتب مواصتتلة اريتتا  اخلطتتوات متتن أجتتل تعزيتتز مت 147-51

 القيادية ومناصب صنع القرار )البوسنة واهلرس (؛
اريا  تدابري بلزاميتة لتقلتيص الفجتوة يف ا جتور بتان الرجتل واملترأة  147-52

 ر(؛دية )مييف  يع ا االت  وتعزيز متثيل أف ل للمرأة يف املناصب القيا
رأة على ودم املساواة مع تكثيف التدابري الرامية بح تعزيز متثيل امل 147-53

ستتتتتوى الرجتتتتل يف السياستتتتة واالوتيتتتتاد  ستتتتواء علتتتتى مستتتتتوى االحتتتتتاد أو علتتتتى م
 الكانتو ت ) ميبيا(؛ 

مواصتتتتلة وضتتتتع وتنفيتتتت  تتتتتدابري ملموستتتتة لتعزيتتتتز مشتتتتار ة النستتتتاء  147-54
 تاء علتى بح الق عتن التتدابري الراميتة والشباب يف صتنع القترارات والتمثيتل  ف تالا 

 نسا  وغري  من أاكاد التمييز ) وستاريكا(؛العنف اجل
تعزيتتتتتتز جهود تتتتتتا الراميتتتتتتة بح حتستتتتتتان متثيتتتتتتل املتتتتتترأة يف السياستتتتتتة  147-55

 ؛ (4)واالوتياد ) ازا ستان(
وضتتتع استتترتاتيجية ل تتتمان حقتتتوق املتتترأة يف ستتتوق العمتتتل وز دة  147-56

 تات ال تعيفة ففوف الفعالية التدابري الراميتة بح الووايتة متن الفقتر واحلتد منت  يف صت
 من النساء )بيالروس(؛

__________ 

  التوصسسسسية كمسسسسا تُلسسسسي أثنسسسساء جلسسسسسة التحسسسساور: مضسسسساعفة جهودهسسسسا الراميسسسسة إىل تع يسسسس   ثيسسسسل املسسسسرأة يف السياسسسسسة نسسسس (4)
  .اخستان(واالقتصاد، واعاذ امل يد من اخل وات لتقلي  الفووة يف األجور ةني اجلنسني )كاة 
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 اعتماد تشريعات تتيم بجازة ا بوة ) هورية مولدوفا(؛ 147-57
تتتتوفري احلمايتتتة ل مومتتتة والطفولتتتة  وعلتتتى وجتتت  اخليتتتو   اريتتتا   147-58

 تدابري بضافية حلماية ا سر اليت لديها أطفاد صغار )االحتاد الروس (؛
ية تكفتل متتتع املهتاجرين  وي اإلعاوتة اعتماد ووانان وتدابري تنفي  147-59

 و وي االحتياجات اخلاصة يميع حقووها  وال سيما اايتها )البحرين(؛
تعزيتتتز التتتتدابري الراميتتتة بح حتستتتان اايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان جلميتتتع  147-60

 املهاجرين )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
ع توصتتيات املنظمتتة مراجعتتة وتتانون اللجتتوء لتتديها ليكتتون متستتقاا متت 147-61

السويستترية ملستتاعدة الالج تتان يف جمتتايل الرعايتتة والتتدعا املقتتدمان بح طتتالش اللجتتوء 
 القير غري امليحوبان )الوال ت املتحدة ا مريكية(؛

ضتتتتتمان حتتتتتد أد  متتتتتن معتتتتتايري االستتتتتتقباد يف مرا تتتتتز االستتتتتتقباد  147-62
 ؛االحتادية والكانتونية يف  يع أحناء البلد )أفغانستان(

مواصلة توسيع نطاق  دمات الدعا املقدمة بح املسنان من أجل  147-63
 تعزيز مشار تها يف ا تمع )سنغافورة(.

حبثتتي سويستترا التوصتتيات املقدمتتة  تتالد جلستتة التحتتاور التتواردة أد    وأحاطتتي  -148
 علماا هبا:

النظتتتر يف بمكانيتتتة االن تتتمام بح االتفاويتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق  148-1
 يع العماد املهاجرين وأفراد أسر ا )موريتانيا(؛ 

بعتتادة النظتتر يف بمكانيتتة التيتتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة حلمايتتة  148-2
 حقوق  يع العماد املهاجرين وأفراد أسر ا )بندونيسيا(؛

 حقتتتوق حلمايتتتة الدوليتتتة االتفاويتتتة علتتتى التيتتتديق يف النظتتتر بعتتتادة 148-3
 د أسر ا )الفلبان(؛ يع العماد املهاجرين وأفرا

النظتتتتر يف االن تتتتمام بح االتفاويتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق  يتتتتع  148-4
 العماد املهاجرين وأفراد أسر ا )أوروغواي(؛

التوويتتتع والتيتتتديق علتتتى االتفاويتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق  يتتتع  148-5
 العماد املهاجرين وأفراد أسر ا )بنغالديش(؛ 

 العمتتتتاد  يتتتتع حقتتتتوق حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاويتتتتة علتتتتى التيتتتتديق 148-6
 ؛(السنغاد) أسر ا وأفراد املهاجرين

التيتتتتديق علتتتتى االتفاويتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق  يتتتتع العمتتتتاد  148-7
 املهاجرين وأفراد أسر ا )اجلزاير( )مير( )وريغيزستان(؛

التيتتتتديق بستتتترعة علتتتتى االتفاويتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق  يتتتتع  148-8
وأفتتتراد أستتتر ا  والالوتو تتتود اال تيتتتاري امللحتتتق ابلعهتتتد التتتدويل العمتتاد املهتتتاجرين 
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اخلتتتتتا  ابحلقتتتتتوق املدنيتتتتتة والسياستتتتتية والالوتو تتتتتود اال تيتتتتتاري التفاويتتتتتة حقتتتتتوق 
 ا ااا   وي اإلعاوة )غواتيماال(؛

النظتتتتر يف التيتتتتديق علتتتتى الالوتو تتتتود اال تيتتتتاري ا ود امللحتتتتق  148-9
 السياسية )رومانيا(؛ابلعهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية و 

التيديق على الالوتو ود اال تياري ا ود امللحق ابلعهتد التدويل  148-10
 اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )بسبانيا(

االن تتمام بح الالوتو تتود اال تيتتاري ا ود امللحتتق ابلعهتتد التتدويل  148-11
 اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية )بلغار (؛

لتتتتى الالوتو تتتتود اال تيتتتتاري امللحتتتتق ابلعهتتتتد التتتتدويل التيتتتتديق ع 148-12
 )اجلبل ا سود(؛ اخلا  ابحلقوق االوتيادية واالجتماعية والثقافية )الالتغاد(

املتعلقة خبف  حتاالت انعتدام  19٦1التيديق على اتفاوية عام  148-13
 اجلنسية ) وت ديفوار(؛

الت انعتدام املتعلقة خبف  حتا 19٦1التيديق على اتفاوية عام  148-14
اجلنسية ووضع ضما ت لكفالة تسجيل والدات  يع ا طفاد املولتودين يف البلتد 

 وال ين سيكونون لوال  ل  عدمي  اجلنسية )بنما(؛
 1989التيتتديق فتتوراا علتتى اتفاويتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة لعتتام  148-15

 ( )غواتيماال(؛1٦9بشأن الشعوب ا صلية والقبلية )االتفاوية روا 
سحب التحفظات القايمة على اتفاوية الق اء على  يع أاكاد  148-16

 التمييز ضد املرأة )توغو(؛
سحب التحفظات املتبقية على اتفاوية الق اء على  يع أاكاد  148-17

 التمييز ضد املرأة )ألبانيا(؛
) ( متن (1)1٦( و2)15فظها علتى املتادتان النظر يف سحب حت 148-18

  يع أاكاد التمييز ضد املرأة )غا (؛اتفاوية الق اء على 
ستتحب حتفظامتتا علتتى اتفاويتتة الق تتاء علتتى  يتتع أاتتكاد التمييتتز  148-19

 ضد املرأة )وريغيزستان(؛
مواصلة التقدم ايفرز صوب حتقيق املساواة بان املرأة والرجل  عن  148-20

 ادمييتتتتة  طريتتتتق ز دة تعزيتتتتز متثيتتتتل املتتتترأة يف السياستتتتة  واالوتيتتتتاد  وا وستتتتا  ا 
والسلطة الق ايية. وعلى وج  اخليو   اريا  تدابري حمددة وعمليتة لتردم الفجتوة 

  والفقرة 15من املادة  2يف ا جور بان اجلنسان  وسحب التحفظات على الفقرة 
متتن اتفاويتتة الق تاء علتتى  يتتع أاتكاد التمييتتز ضتتد  1٦) ( متتن املتادة 1الفرعيتة 

 )نيكاراغوا(؛ املرأة
  بجتتتتتراءات مبكتتتتترة لستتتتتحب التحفظتتتتتات الثالثتتتتتة املتبقيتتتتتة اريتتتتتا 148-21
 يتعلق ابتفاوية حقوق الطفل )سري النكا(؛ فيما
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)ج( 37( و1)10النظتتتتتتتتر يف ستتتتتتتتحب حتفظامتتتتتتتتا علتتتتتتتتى املتتتتتتتتواد  148-22
 ( من اتفاوية حقوق الطفل )توغو(؛2)40و

 سحب حتفظاما على اتفاوية حقوق الطفل )وريغيزستان(؛ 148-23
لطفتتتل ب  يتتتع التحفظتتتات علتتتى اتفاويتتتة حقتتتوق االنظتتتر يف ستتتح 148-24

) ( متتتن اتفاويتتتة الق تتتاء علتتتى  يتتتع (1)1٦( و2)15وتلتتت  املتعلقتتتة ابملتتتادتان 
 أاكاد التمييز ضد املرأة )بور ينا فاسو(؛

الق تتاء علتتى أوجتت  التفتتاوت بتتان الكتتانتو ت فيمتتا يتعلتتق بتنفيتت   148-25
 أنظمة دعا أو ااية حقوق اإلنسان )فرنسا(؛

من وانون العقوابت السويستري  و تو اا مكرر  2٦1مراجعة املادة  148-26
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 تتتاد تعتتتديالت علتتتى القتتتانون اجلنتتتاي  متتتن أجتتتل توستتتيع وايمتتتة  148-27

 مؤارات التمييز اليت ري ع للمالحقة الق ايية )أوزبكستان(؛
اريا  تدابري تشريعية لتوسيع نطاق حظر التمييتز واحلمايتة منت  متن  148-28

  الد تدابري صر ة ترم  بح ااية ا فراد ) ندا(؛
ن السويستتتري ملكافحتتتة جتتترايا الكرا يتتتتة بدراج أحكتتتام يف القتتتانو  148-29

وحكتتتتا حلمايتتتتة ف تتتتات معينتتتتة متتتتن التمييتتتتز و طتتتتاب الكرا يتتتتة  لتتتتن فيهتتتتا النستتتتاء 
 وا ااا   وو اإلعاوة والالج ون )اجلمهورية العربية السورية(؛

العمل متع اتلتف الكتانتو ت لعترض وتانون مكافحتة التمييتز مترة  148-30
 أ رى على الالملان )بوتسوا (؛

اعتماد تشريعات احتادية ملنا  ة  يع أاكاد التمييز  مع وضتع  148-31
 تعريف واضم للتمييز العنيري ) هورية فنزويال البوليفارية(؛

اعتماد تشريعات ااملة ملنا  ة التمييز من أجل التيدي جلميع  148-32
 أاكاد التمييز و طاب الكرا ية والقوالب النمطية السلبية )سرياليون(؛ 

 اعتماد تشريعات وطنية ااملة ملنا  ة التمييز )فرنسا(؛ 148-33
تكثيتتف جهود تتا متتن أجتتل وضتتع تشتتريعات اتتاملة جديتتدة بشتتأن  148-34

 التيدي للتمييز )اهلند(؛
النظتتتتتر يف اعتمتتتتتاد تعريتتتتتف واضتتتتتم واتتتتتامل للتمييتتتتتز العنيتتتتتري   148-35

العنيتتري وبد تتاد حكتتا عتتام يف القتتانونان املتتد  واإلداري لسويستترا  ظتتر التمييتتز 
 املباار وغري املباار يف  يع جماالت احلياة ) هورية بيران اإلسالمية(؛

 اعتماد تعريف وانو  واضم واامل للتمييز العنيري ) ميبيا(؛ 148-36
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اريا  التدابري الالزمة العتماد تعريف واضتم للتمييتز العنيتري يف  148-37
 ميع أاكال  )ا رجنتان(؛تشريعات سويسرا الوطنية وحظر التمييز العنيري ي

 تنفيتت  التوصتتية التتيت وتتدمتها جلنتتة الق تتاء علتتى التمييتتز العنيتتري 148-38
املتعلقتتة ابعتمتتاد تعريتتف واضتتم واتتامل للتمييتتز العنيتتري و فتتل جعتتل تشتتريعات 

 سويسرا الوطنية موحدة يف   ا اليدد )بور ينا فاسو(؛
عت يب يف القتوانان بدراج تعريف اامل للتمييز العنيري وآ تر للت 148-39

  ات اليلة )منغوليا(؛
بنشتتتاء آليتتتة تشتتتريعية اتتتاملة ووويتتتة وفعالتتتة ترمتتت  بح حظتتتر  يتتتع  148-40

 ؛ت وانونية على ممارستها )مدغشقر(أاكاد التمييز وفرض جزاءا
اعتمتتاد تتتدابري وانونيتتة وبداريتتة فعالتتة متتن أجتتل الق تتاء حبتتزم علتتى   148-41

واايتتتتة حقتتتتوق ا وليتتتتات اإلثنيتتتتة بشتتتتكل  را يتتتتة ا جانتتتتب والتمييتتتتز العنيتتتتري 
 حقيق )اليان(؛

اعتمتتتاد تشتتتريعات موحتتتدة يف االحتتتتاد تتتتنص صتتتراحة علتتتى تتتتوفري  148-42
احلمايتتتة متتتن التمييتتتز للمثليتتتات واملثليتتتان ومزدوجتتت  امليتتتل اجلنستتت  ومغتتتايري اهلويتتتة 
اجلنستتانية وحتتامل  صتتفات اجلنستتان. وينبغتت  لتتدى بعتتداد وتتانون متتن  تت ا القبيتتل 

املستتايل التتيت تواجههتتا  اعتتات املثليتتات واملثليتتان ومزدوجتت  امليتتل اجلنستت  مراعتتاة 
 يرلندا(؛آومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسان )

اريتتتتا  التتتتتدابري املناستتتتبة الستتتتتحداش وتتتتانون يتعلتتتتق ابملستتتتاواة يف  148-43
دوجتت  املعاملتتة متتع ا  تت  يف احلستتبان بيتتفة  اصتتة ميتتاف املثليتتات واملثليتتان ومز 

امليتتل اجلنستتت  ومغتتتايري اهلويتتتة اجلنستتتانية وحتتتامل  صتتتفات اجلنستتتان متتتن ا وليتتتات 
 وا ااا   وي اإلعاوة والنساء وساير الف ات ال عيفة )اليو ن(؛

اعتمتتتتاد سياستتتتة و طتتتتة عمتتتتل علتتتتى اليتتتتعيد االحتتتتتادي ملكافحتتتتة  148-44
ري اهلويتتتة التمييتتتز والعنتتتف ضتتتد املثليتتتات واملثليتتتان ومزدوجتتت  امليتتتل اجلنستتت  ومغتتتاي

اجلنستتتتانية وحتتتتامل  صتتتتفات اجلنستتتتان  وبدراجهمتتتتا بيتتتتفة  اصتتتتة يف الدراستتتتات 
 االستقيايية الوطنية املتعلقة حباالت االنتحار ) ندوراس(؛

تكييتتف الدراستتات االستقيتتايية التتيت أجرا تتا املكتتتب اإلحيتتاي   148-45
وبيتان  االحتادي السويسري من أجل مشتل ف تة ا اتاا  مغتايري اهلويتة اجلنستانية 

 النتاي  يف جولة االستعراض الدوري الشامل التالية )سلوفينيا(؛
 رصد أنشطة الشر ات السويسرية يف اخلارج )مير(؛ 148-46
وضع بطار تنظيم  وطين لتقييا  ثري الشر ات اليت توجتد مقار تا  148-47

 يف سويسرا يف حقوق اإلنسان والبي ة ) اييت(؛
ابري ل تتتتمان أن ري تتتتع املؤسستتتتات ستتتتن تشتتتتريعات واعتمتتتتاد تتتتتد 148-48

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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بهنتتتاء سياستتتة فتتترض تتتتدابري وستتترية انفراديتتتة ضتتتد بلتتتدان أ تتترى   148-49
العقابيتة االنفراديتة التيت تنتهت  حقتوق  واريا  مبادرات ترم  بح بلغاء تلت  التتدابري

( متتتن أحكتتتام 2)1 حكتتتام املتتتادة اا هدفة وتشتتتكل  روتتتاإلنستتتان يف البلتتتدان املستتتت
العهد الدويل اخلا  ابحلقوق االوتيادية  واالجتماعيتة والثقافيتة نظتراا بح أن  لت  

 ورية(؛يشكل وراراا وطنياا تتجاوز نتايج  احلدود السويسرية )اجلمهورية العربية الس
حتديتتد التعتت يب بوصتتف  جرميتتة جناييتتة علتتى حنتتو يتمشتتى متامتتاا متتع  148-50
من اتفاوية منا  ة التع يب وغري  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاستية  1 املادة

 أو الالبنسانية أو املهينة)توغو( 
 التواردة التعريتف عناصتر  يتع متع حمتددة جرمية التع يب تينيف 148-51

روب املعاملتتة أو العقوبتتة ضتت متتن وغتتري  التعتت يب منا  تتة اتفاويتتة متتن 1 املتتادة يف
القاسية أو الالبنسانية أو املهينة  واريا  التدابري الالزمة ملنع ا عماد الوحشية اليت 
ترتكبهتتتتا الشتتتترطة  وال ستتتتيما ا عمتتتتاد املرتكبتتتتة ضتتتتد املهتتتتاجرين وطتتتتالش اللجتتتتوء 

ة  تت   الشتتكاوى ) هوريتتة فنتتزويال وا جانتتب  واعتمتتاد آليتتة فعالتتة ومستتتقلة ملعاجلتت
 البوليفارية(؛

بدراج تعريتتف للتعتت يب يف وتتانون سويستترا اجلنتتاي  يت تتمن  يتتع  148-52
متتتن اتفاويتتتة منا  تتتة التعتتت يب وغتتتري  متتتن ضتتتروب  1العناصتتتر التتتواردة يف املتتتادة 

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالبنسانية أو املهينة )نيوزيلندا(؛
أحكتتتام واضتتتحة حتظتتتر  يتتتع أاتتتكاد التعتتت يب يف القتتتانون بدراج  148-53

 اجلناي  والقانون اجلناي  العسكري )مير(؛
توستتيع نطتتتاق املشتتتورة واملستتتاعدة القانونيتتتة ا انيتتتة حبيتتتأ تشتتتمل  148-54

 ا ااا  ال ين يطعنون يف بدا ما )اهلند(؛
اريتتتتا  تتتتتدابري ترمتتتت  بح احلتتتتد متتتتن ا تظتتتتاك الستتتتجون يف البلتتتتد   148-55

ستتتتيما يف ستتتتجن اتتتتان دولتتتتون  وضتتتتمان عتتتتدم تعتتتترض أي اتتتتاص لالحتجتتتتاز  الو 
 ساعة ) هورية فنزويال البوليفارية(؛ 48الوواي  بعد 

علتتتى التتترغا متتتن أن سويستتترا رفعتتتي احلتتتد ا د  لستتتن املستتتؤولية  148-56
سنوات  يوصى من تواصل اجلهود الرامية بح رفتع  10بح  7اجلنايية ل طفاد من 

للمعتتتتايري الدوليتتتتة اا ستتتتن املستتتتؤولية اجلناييتتتة بح مستتتتتوى مقبتتتتود وفقتتتاحلتتتد ا د  ل
 ) ولومبيا(؛

رفع احلد ا د  لسن املستؤولية اجلناييتة بح مستتوى مقبتود دوليتاا  148-57
 )اجلبل ا سود(؛

ااية ودعا ا سرة ابعتبار ا الوحدة اجلماعية الطبيعية وا ساسية  148-58
تعريف الزواج على أن  حتق الرجتاد والنستاء الت ين  يف ا تمع  واحلفاك ب ل  على

متن العهتد التدويل  23متع املتادة اا بلغوا سن الزواج يف التزوج و سيس أسترة  متشتي
 اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية ) ينيا(؛
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منتتتع االنتحتتتار لستتتاعدة الغتتتري حلمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان للمستتتنان  148-59
متتع التتتزام سويستترا اا ء متتن أفتتراد ا تمتتع متشتيواملرضتى والعجتتزة وغتتري ا متتن ال تعفا

 ابحلق يف احلياة واليحة وعدم التمييز ) ينيا(؛
مواصلة تعزيز اجلهتود الراميتة بح الق تاء علتى الفجتوة يف ا جتور  148-60

 بان اجلنسان من  الد التدابري اخلاصة املؤوتة )ميامنار(؛
  يتتتتع يف ل طفتتتتاد البدنيتتتتة العقوبتتتتة صتتتتراحة  ظتتتتر تشتتتتريع بوتتتترار 148-61

 املنزد )السويد(؛ فيها لا ا ما ن 
تعزيز وتنفي  احلماية الفعالة للمهاجرين والالج تان وطتالش اللجتوء  148-62

وا وليات وبدماجها الكامل يف ا تمتع  لتا يف  لت  االلتزامتات التواردة يف بعتالن 
 نيويورو من أجل الالج ان واملهاجرين ) وستاريكا(؛

 س اهلجرة غري النظامية )الالازيل(؛رر  148-63
ضتتتتمان احتتتترتام  تتتتع مشتتتتل أستتتتر الالج تتتتان واملهتتتتاجرين يف بجتتتتراء  148-64

 اللجوء )أفغانستان(؛
التعجيتتل ببتتدء ستتر ن التعتتديالت علتتى وتتانون اللجتتوء السويستتري  148-65

 فيما يتعلق ابملساعدة الق ايية )توغو(؛
الظتتتتتروف الستتتتتكنية  باتحتتتتتة معتتتتتايري موحتتتتتدة للكتتتتتانتو ت بشتتتتتأن 148-66

 واملعيشية لطالش اللجوء والالج ان ) ندا(؛
بضتفاء املزيتد متن املرونتة علتى بجتراء االعترتاف ابملتؤ الت املهنيتة  148-67

املكتسبة يف اخلارج لتيسري وصود الالج ان وطالش اللجوء وا ااا  ال ين  تم 
 هلا ابلد ود بيفة مؤوتة بح سوق العمل )الالتغاد(.

يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف   ا التقرير تعال عن مووتف الدولتة و  -149
 االستتنتاجات  ت    ويتل ينبغت  وال)الدود( اليت ودمتها و/أو الدولة موضتوع االستتعراض. 

 . كل  العامل الفريق بتأييد حظيي ود أهنا على التوصيات أو/و
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