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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

لسويسرا*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع لسويسرا ( )E/C.12/CHE/4يف جلستتها  34و35
(انظتتر  E/C.12/2019/SR.34و ،)35املعقتوني يف يف  1و 2شتريا الوأكتوتتتوبر  ،2019واعتمتتدت
يف جلستا  ،60املعقونية يف  18شريا الوأكتوتوبر  ،2019هذه املالحظ ت اخلت مهة.

ألف -مقدمة
رحب اللجنة بتقتد التقريتر التدوري الرابتع لسويسترا وبترنيوني الدولتة اليترع اخليهتة علت
-2
ق ئمة املس ئل ( .)E/C.12/CHE/Q/4/Add.1و رحتب اللجنتة تي ت ابحلتوار الننت ا التذي تجر ت متع
وفتتد الدولتتة اليتترع وابملعلوم ت ت التتق قت ختدمل .الل ت  .و عتتر اللجنتتة تي ت عتتا ت ره للدولتتة
اليرع عل املعلوم ت اإلض فهة الق قدمل بعد جلسة احلوار.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
رح تتب اللجن تتة ابلت تةاا الدول تتة الي تترع واب ا توني ال تتق ب تتذلتا يف ت ر ا تتتمرار يف ض تتم
-3
التمتتتع ال متتل ابحلقتتوي ا قت ت نيية وا جتم عهتتة والفق فهتتة ،متتا قنهتتل اخلي توات الرامهتتة احلتتد متتا
توج عدا املس واة بيف املترتة والرجتل و شتجهع التوفهت بتيف احلهت ة ال ترية والعمتل .ونتهع اللجنتة علمت
التتذيا تتا
متتع ا ر هت ت ابعتمت ني بتتررم ويسترا ل نيمت  ،التتق تتتتها نيمت الالجحتتيف وال ت
هلم ابإلق مة يف النلد مؤقت  .و رحب اللجنة ابلت دي عل ا فت قهق منظمتة العمتل الدولهتة بشتي يتة
المومة ،لع ا ( 2000رقم  )183وبشي العم أ املنةلهيف ،لع ا ( 2011رقم .)189

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -4نتتهع اللجنتتة علم ت متتع القل ت ابلتوضتتهع ت املتعلقتتة لم نهتتة التق ض ت بشتتي احلقتتوي
املن و علها يف العاد الدويل اخل ابحلقوي ا قت نيية وا جتم عهة والفق فهة ،ومف نيه تنت

__________

*

اعتمدهت اللجنة يف نيورهت الس ني ة والستيف ( 30تيلوأك نتمرب  18 -شريا الوأكتوتوبر .)2019
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مي تتا املي لنتتة حلتتذه احلقتتوي تم ت ا ام ت وم بشتتروة معهنتتة .و عتتر اللجنتتة عتتا ت تتفا ل
ام متتة ا ن نييتتة توتتدت التفستتد التتذي قدمتت بشتتي احلقتتوي ا قت ت نيية وا جتم عهتتة والفق فهتتة
ورتت فه ت ت ت طات ت بع بررن ت  ،وت الد تتتور وتتر بع ت منا ت فقتتع ،المتتر التتذي تتد متتا
م نهة التق ض بشي .
 -5ت ذ ذذللر الللت ذ ذذة ابلتوص ذ ذذيات ال ذ ذذخل ق ذ ذذدمتبا مالحظا ذ ذذا اخلتامي ذ ذذة الس ذ ذذابقة انظ ذ ذذر
 ،E/C.12/CHE/CO/2-3الفقذذر  ،)5وتشذذلع الدولذذة العذذرا عل ذ اإلعمذذال الكام ذ لل قذذوق
املتصذذوع عليبذذا اليفبذذد نظامبذذا القذذانول اضلذذي ،وعلذ ضذذمان إمكانيذذة الوصذذول الكامذ
إىل سبي انتصاا فيفال لض ااي انتبالات احلقذوق االقتصذادية واالجتماعيذة والثقافيذةو وتوجذ
الللتة عتاية الدولة العرا إىل تيفليقبا اليفام رقم  )1998 9بشأن التعبيق اضلي لليفبدو
إعمال احلقوق املتصوع عليبا

اليفبد

السياق االحتادي

تتدرا اللجنتتة اليت بع املعقتتد للنظت ا ا ن ت نيي يف الدولتتة الي ترع ،حهتتت ستتند مستتؤولهة
-6
عم ت أ احلقتتوي املعتتيفع حل ت يف العاتتد النلتتدتت وال ت نتورت يف املق ت ا الوأ ،متتا بعتتده
ا نت ني .تتد ت ت شتتعر ابلقلت واا وجتوني فتواري معهنتتة يف فتتر التمتتتع بتتنع هتتذه احلقتتوي قتتد
تع رض مع التةام ت الدولة اليرع املن و علها يف العاد.
 -7تذذللر الللتذذة الدولذذة العذذرا ان االحتذذاد لذذو املسذذملول نايذذة املعذذاا عذ ضذذمان
تتفيذذل اليفبذذد نعذذاق واليت ذ القضذذائيةو وتشذذليفبا عل ذ تيفآيذذآ اليذذات التتسذذيق ب ذ االحتذذاد
والكانتوانت والبلدايت ،م أج ضمان اإلعمال الكام لل قوق امليفرتا هبا اليفبدو
اململسسة الوطتية حلقوق اإلنسان
رحتتب اللجنتتة اب تتتمرار الدولتتة اليتترع يف جاونيه ت الرامهتتة نش ت ا مؤ ستتة و نهتتة
-8
حلقوي اإلنس  .د ت أت ف لعدا واف بع ا وانب ما املشترو الويل لعت ا  2017متع
املنت نيا املتعلقتتة روتتة املؤ ست ت الو نهتتة لتعةيتتة و يتتة حقتتوي اإلنست (منت نيا ابريت ) ،ت يف
طلك م عل منا اب تقالأ و فوي احلم ية.
 -9توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتكثيذذف جبودلذذا م ذ أج ذ إنشذذاء مملسسذذة وطتيذذة
حلقوق اإلنسان متتث ملبادئ ابريس امتثاال اتماًو وتعلب إليبا بوج خذاع ،أن تكفذ تذوف
اليذذات فيفالذذة ملذذل اململسسذذة لضذذمان اسذذتقالملا ،ومذذدلا ابملذذوارد الكافيذذة ءداء عملبذذا لمذذا
يتبغي ،وتكليفبا بوالية واسيفة جمال محاية وتيفآيآ حقوق اإلنسان تشم صالحيات لافية
ملمارسة الرصد م أج إجراء حتقيقذات مسذتقلة حذاالت انتبذاو حقذوق اإلنسذان ،ذا
ي ذذع الك ذذانتوانتو وتش ذذلع الللت ذذة
ذلذذحل احلق ذذوق االقتص ذذادية واالجتماعي ذذة والثقافي ذذة،
الدولذذة العذذرا عل ذ التظذذر سوي ذ تلذذحل اململسسذذة ألليذذة تلقذذي الشذذكاو وااللتماسذذات
املتيفلقة ابحلاالت الفردية والتظر فيباو
اءعمال التلارية وحقوق اإلنسان
 -10نتتهع اللجن تتة علم ت ابملعلوم ت ت ال تتق ق تتدمتا الدول تتة اليتترع بش تتي املن قش ت ت املتعلق تتة
ن نيرة مسؤولهة الشترو ت املتعتدنية ا نسته ت .تد ت ت شتعر ابلقلت واا أتيهتد االت ا نت نيي
وع فقع.
لتينه مندت بذأ العن ية املعقولة عل ت
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 -11توصي الللتة الدولة العرا إبنشاء اليات قانونية فيفالذة مذ هنذأنا أن تكفذ التذآام
الشرلات ببلل عتايذة ميفقولذة جمذال حقذوق اإلنسذان ،مذ أجذ القيذام ذا يلذي أ) حتديذد
خماطر انتباو احلقوق املتصوع عليبا اليفبد ،ومتع لل املخاطر والتخفيذف مذ وطأ ذا
و ب) متذذع انتبذذاو احلقذذوق املكفولذذة وجذذب اليفبذذد م ذ جانذذب سلسذذلة إمذذداد الشذذرلات
أو املتيفاقذذدي ميفبذذا م ذ البذذاط  ،أو املذذوردي  ،أو أص ذ اب تذراخيري االمتيذذا أو ذ لم م ذ
الشذذرلاءو وتوصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا واصذذلة جبودلذذا الراميذذة إىل ضذذمان الوصذذول إىل
اليات التظلم حالة تورط هنرلات يقع مقرلا الدولة العرا انتباو حقوق اإلنسذان
اخلارجو وحتي الللتة الدولة العرا إىل تيفليقبا اليفام رقم  )2017 24بشأن التآامات
الذذدول وجذذب اليفبذذد الذذدوحل اخلذذاع ابحلقذذوق االقتصذذادية واالجتماعيذذة والثقافيذذة سذذياق
اءنشعة التلاريةو
التيفاون
 -12نهع اللجنة علم اب اوني الق نذهل الدولة اليرع ما تجل م فعتة التاتر ال تري
عرب احلدوني وابلنت ئ الق نققل يف هذا اا أ .د ت الحت بقلت ا تتمرار يتدا التتدفق ت
امل لهة د املشروعة ما النلدا ال.رى يف املؤ س ت امل لهة للدولة اليترع ،متع مت ينيتوي علهت
طلتتك متتا أتلتتد تتل عل ت توافر امل توارني امل لهتتة الالومتتة إلعم ت أ احلقتتوي ا قت ت نيية وا جتم عهتتة
والفق فهة يف لك النلدا (امل نية .)2
 -13توصي الللتة الدولة العذرا ابسذاذ تذداب صذارمة ملكاف ذة التبذرب مذ الضذرائب،
وال سذذيما عتذذدما متارسذ الشذذرلات واءفذراد م ذ أصذ اب الثذذروات ،وبتكثيذذف جبودلذذا م ذ
أج ذ مكاف ذذة التبذذرب م ذ الض ذرائب عل ذ الصذذيفيد اليفذذاملي ،بعذذرق متبذذا ضذذمان خضذذو
اململسسذذات املاليذذة ،اليفامذذة واخلاصذذة ،لضذذوابة تتظيميذذة متاسذذبة ،وذلذذحل إسذذباماً اجلبذذود
املبلولذذة ملكاف ذذة خمععذذات االحتيذذال والتبذذرب مذ دفذذع الضذرائبو وتشذذلع الللتذذة الدولذذة
الع ذذرا علذ ذ تتفي ذذل التوص ذذيات ال ذذخل ق ذذدمبا اخلبذ ذ املس ذذتق امليفذ ذ خلار ال ذذديون اخلارجي ذذة
للذذدول ،ومذذا يتص ذ هبذذا م ذ التآامذذات ماليذذة دوليذذة أخذذر عليبذذا ،التمتذذع الكام ذ ميذذع
حقوق اإلنسان ،وخاصة احلقوق االقتصذادية واالجتماعيذة والثقافيذة ،التقريذر الذلي أعذد
ع بيفثت إىل سويسرا عام .)A/HRC/37/54/Add.3( 2017
اتفاقات التلار احلر
 -14شتتعر اللجنتتة ابلقل ت ل الدولتتة اليتترع رتتري قههم ت ت ل لتتر بشتتي التتتيلد التتذي
مي ا ت ختلف ا ف ق ت التج رة احلرة عل حقوي اإلنس يف الدولة اليرع ،ووذلك يف النلتدا
الشري ة (امل نية .)2
 -15تش الللتة إىل التوصيات الذخل قذدمتبا مالحظا ذا اخلتاميذة السذابقة الفقذر )24
وتشلع الدولة العرا عل إجراء تقييمات اءثر بصور متتظمة م أج حتديد التذداعيات
اضتملذ ذذة التفاقذ ذذات التلذ ذذار احلذ ذذر عل ذ ذ حقذ ذذوق اإلنسذ ذذان ،ذ ذذا فيبذ ذذا احلقذ ذذوق االقتصذ ذذادية
واالجتماعية والثقافية الدولة العرا ،ولللحل البلدان الشريكةو
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املساعد اإلمنائية الرمسية
 -16الحت اللجنتتة بقلت ت مست ةة الدولتتة اليتترع يف املست عدة اإل ئهتتة الر هتتة تجت وو
نسنتا يف ع ا  0,46 ،2017يف امل ئة ما الد.ل القوم اإلمج يل (امل نية .)2
 -17تذذللر الللتذذة الدولذذة العذذرا ابلتوصذذيات الذذخل قذذدمتبا مالحظا ذذا اخلتاميذذة السذذابقة
الفق ذذر  )25وتش ذذليفبا علذ ذ تكثي ذذف جبودل ذذا مذ ذ أجذ ذ بل ذذو امل ذذدا ال ذذدوحل املتمثذ ذ
سصيري  0,7املائة م الدخ القومي اإل احل للمساعد اإلمنائية الرمسيةو
تغ املتاخ
 -18الح اللجنة بقل ت الدولة اليترع نتذأ ا اتوني الالومتة لنلتوف اهلتدع املتمفتل يف
ختفه اننع اثت وات الدفهحة يف ع ا  ،2020وت اهلدع التذي حتدني لت فه تا بنستنة 50
يف امل ئة حبلوأ ع ا  2030مق رنة ستتوى ا ننعت اثت يف عت ا  ،1990يتوافت متع الهتداع
الق حدنيه ااتمع الدويل للت فهف ما ا حيفار الع مل  .و الح اللجنة بقل تي ت املعلومت ت
ال تتق فه تتد س املؤ س ت ت امل له تتة يف القي ت عيف الع ت ا واخل ت  ،ت يف طل تتك تتن نيي املع ت ت
التق عديتتة ،تةاأ وستتف ا تتتفم رات ونتتدة يف تتن عة الوق توني الحفتتوري ،عل ت التتر م متتا اثر
ال رة عل املن خ.
 -19توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتكثيذذف إجراءا ذذا الراميذذة إىل بلذذو اءلذذداا الذذخل
ح ذذدد ا لتخف ذذيا انبيف ذذاات ذذا ات الدفي ذذة ع ذذام  2020ورف ذذع س ذذقف امل ذذدا اض ذذدد
ليفام  ،2030لكي يتسلم مع االلتذآام صصذر ارتفذا درجذات احلذرار  1,5درجذة م ويذةو
وتوصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا أيض ذاً ابس ذاذ التذذداب الال مذذة لتقلذذيري اسذذتثمارات القعذذاع
اليف ذذام واخل ذذاع ص ذذتاعة الوق ذذود اءحف ذذوري وض ذذمان انس ذذلامبا م ذذع احلاج ذذة إىل سف ذذيا
انبيفاات الدفي ةو و للا الصذدد ،حتيذ الللتذة الدولذة العذرا إىل بيانذا بشذأن تغذ املتذاخ
واليفبد الدوحل اخلذاع ابحلقذوق االقتصذادية واالجتماعيذة والثقافيذة ( ،)E/C.12/2018/1الذلي
اعتُمد  8تشري اءول/ألتوبر  ،2018وإىل البيذان املشذرتو الصذادر عذ الللتذة امليفتيذة
ابلقض ذذاء علذ ذ ي ذذع أهن ذذكال التميي ذذآ ض ذذد املذ ذرأ  ،والللت ذذة امليفتي ذذة ابحلق ذذوق االقتص ذذادية
واالجتماعيذذة والثقافيذذة ،والللتذذة امليفتيذذة ابليفمذذال املبذذاجري  ،وجلتذذة حقذذوق العف ذ  ،والللتذذة
امليفتية صقوق اءهنخاع ذوي اإلعاقة  16أيلول/سبتمرب  2019بشأن حقوق اإلنسان
وتغ املتاخو
عدم التمييآ
 -20نهع اللجنة علم ابلتوضهع ت الق قدمتا الدولة اليرع عتا التقتدا التذي تحرو ت يف
السه ت ت وا تيفا هجه ت الرامهتتة م فعتة التمههتتة .تد ت ت أت تف ل عتتدا وجتوني قت نو
مل مل فعة التمههة يةاأ يعه م نهة ح وأ ال تع ت علت تنهل انت ت ع فعت أ و يتة
و فهتتة متتا التعتترض للتمههتتة لي تتنب متتا ال تتن امظتتورة ومتتا ال ت أ املتعتتدنية للتمههتتة.
و ةاأ اللجنة شعر ابلقل تي واا التمههة التذي يتعترض لت عملهت  ،حتن اب  ،بعت الفتراني
وا م ع ت و ملفله ت واملفلهيف ومةنيوج املهل ا نس ومغت يري اهلويتة ا نست نهة وحت مل تف ت
الذيا يع نو ما الفقر (امل نية .)2
طوي اإلع قة واملا جريا وال
ا نسيف وال
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 -21تللر الللتة الدولة العرا ابلتوصيات الذخل قذدمتبا مالحظا ذا اخلتاميذة السذابقة
يذع
الفقر  )7وتوصيبا ابعتماد تشرييفات هناملة ملكاف ة التمييآ تعبق بشك موحذد
أحنذذاء االحتذذاد ويفذذي ابء ذراة التاليذذة أ) أن يشذذم يذذع أسذذباب التمييذذآ اضظذذور  ،ذذا
ذلحل التمييآ بسبب الظروا االجتماعية واالقتصادية ،فضالً ع املوية اجلتسانية ب) أن
يتضم تيفريفاً للتمييذآ املتيفذدد ج) أن حيظذر التمييذآ املباهنذر و ذ املباهنذر و د) أن يذتري
عل ذ تذذوف سذذب انتصذذاا قضذذائية أو إداريذذة للضذ ااي حذذس يكذذون إبمكذذانم االسذذتفاد م ذ
محاية فيفالةو وابإلضافة إىل ذلحل ،توصي الللتة الدولة العرا واصذلة جبودلذا الراميذة إىل
متع ومكاف ة التمييآ اللي ال يآال ُُيارس حذق بيفذا اءفذراد واجلماعذات ،وذلذحل بعذرق
متبا تتظيم محالت للتوعية ضماانً لتمتيفبم ابحلقوق امليفرتا هبا اليفبد متتيفاً اتماًو و للا
السياق ،توج الللتة عتاية الدولة العرا إىل تيفليقبذا اليفذام رقذم  )2009 20بشذأن عذدم
التمييآ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو
املساوا ب املرأ والرج
 -22علت التتر م متتا ا اتوني العديتتدة التتق بتتذلتا الدولتتة اليتترع متتا تجتتل عةيتتة املست واة بتتيف
املترتة والرجتتل فتتد النيوار التقلهديتتة املتعلقتتة وقتتع وتل منامت نيا.تتل ال تترة وااتمتتع تةاأ عهت
متتتتع املترتة حبقوقات ا قت ت نيية وا جتم عهتتة والفق فهتتة ابل متتل .و الح ت اللجنتتة بقل ت ت لنهتتة
النس ا عمل بدواا جةئ  ،وهو م يسام يف مش لة الفجوة يف الجور بيف املرتة والرجل .و شعر
اللجنتتة ابلقل ت تي ت واا العقن ت ت التتق تةاأ عتتيفض و تتوأ امل ترتة من تتب الق ترار ومواقتتع
املسؤولهة (امل نية .)3
 -23توصذي الللتذذة الدولذة العذذرا بتكثيذف جبودلذذا مذ أجذ حتقيذق مسذذاوا فيفليذة بذ
الرجال والتساء ،وتوصيبا عل وج اخلصوع ،ا يلي
اساذ تداب فيفالة للتصدي للتصور السائد بشأن اءدوار التقليدية املتيفلقة
(ت)
وقع الرج واملرأ اءسر واجملتمع ،م أج تيفآيآ تكافمل الفرع اجملال املب
( ) املضي حفذآ ايد نسذبة متثيذ املذرأ اإلدار اليفامذة ميذع مسذتواي ا،
وال سذذيما متاصذذب الق ذرار ،فض ذالً ع ذ حفذذآ مشذذارلتبا الو ذذائف اإلداريذذة القعذذا
اخلاع
( ) اعتمذذاد تذذداب فيفالذذة إلنذذاء الفلذذو اءجذذور الذذخل ال ت ذآال تفص ذ ب ذ
اجلتس  ،وذلحل بوسائ متبا ،ميفاجلة اءسباب امليكلية الخل جتيف املرأ تشذغ و ذائف أقذ
أجراً وتواج عقبات حتول دون حصوملا عل نفس الفرع املبتية املتاحة للرج
واملرأ

(ني) مراعذا التيفليذق اليفذذام رقذم  )2005 16لللتذذة بشذأن املسذذاوا بذ الرجذ
حق التمتع ميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو

احلق

اليفم

طوي اإلع قتتة عل ت تومتتل وج ت
 -24يس ت ور اللجنتتة القل ت ل نفهتتذ تتدابد نيم ت ال ت
مت والتوا يتعرضتتو  ،يف توفتر الحهت  ،للتمههتة يف نت أ
يشت ل نتتدت ونتدا ،ول هتتؤ ا ال ت
طوو اإلع قتة ،يف توفتر الحهت ،
وي العمل .وابإلض فة طلتك ،يعمتل ال ت
الو وأ
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فل هلتم مستتوى معهشته ئقت  .و الحت اللجنتة
يف ورش عمل حممهة ويتق ضو تجورا ضعهفة
بقل ت تي ت ت معتتدأ الني لتتة اليويلتتة المتتد تعل ت يف تو ت ة ون ت ر الستتا وت هتتؤ ا ال ت
وي العمل (امل نيات  6و.)7
يواجاو عوابت تورب يف الرجو
 -25توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتكثيذذف جبودلذذا الراميذذة إىل ميفاجلذذة الت ذذدايت الذذخل
ذلذحل اءهنذخاع ذوو اإلعاقذة ولبذار السذ  ،جمذال
تواجببا بيفا ف ات السذكان ،ذ
احلصذذول عل ذ عم ذ و وتشذذلع الللتذذة الدولذذة العذذرا عل ذ تتفيذذل اس ذرتاتيليات ترمذذي إىل
إدماج لل الف ات سوق اليفم إدماجاً اتماًو وابإلضذافة إىل ذلذحل ،توصذي الللتذة الدولذة
العذذرا ابحلذذرع علذ أن يسذذتفيد اءهنذذخاع ذوو اإلعاقذذة الذذلي ييفملذذون ورهنذذات عمذ
حممية ،استفاد لاملة ،م تذداب احلمايذة جمذال اليفمذ واحلمايذة االجتماعيذة ،ذا ذلذحل
احلصول عل أجور لافية ،وتوصيبا ابساذ تداب فيفالة لتيس انتقال لملالء إىل سوق اليفم
اليفاديةو وحتث الللتذة الدولذة العذرا علذ تكثيذف جبودلذا لكذي تيفتمذد ،شذارلة الشذرلاء
االجتمذذاعي  ،تذذداب فيفالذذة ترمذذي إىل ميفاجلذذة مشذذكلة البعالذذة أوسذذاط اليفمذذال م ذ لبذذار
الس و وتوج الللتة عتاية الدولذة العذرا إىل تيفليقبذا اليفذام رقذم  )2005 18بشذأن احلذق
اليفم و
 -26رحتتب اللجنتتة ابلتعتتديل التتذي تني.تتل عل ت الق ت نو ا ن ت نيي رقتتم  ،142.20يف 16
و ت نو الوأكنييستتمرب  ،2005واملتعل ت ابلج نتتب واإلنيم ت  ،وهتتو ق ت نو يتتن يف امل ت نية 21
ب هغتا املعدلة يف ع ا  ،2016عل مع ملة الع مل الجن املسموت لت ابإلق متة املؤقتتة وع متل
الج نتتب،
يف ويس ترا ،ول نا ت تةاأ شتتعر ابلقل ت واا ال تتعوابت التتق عتتيفض ال ت
وي العمل (امل نية .)6
و هم املسموت هلم ابإلق مة املؤقتة ،يف الو وأ
 -27توصي الللتذة الدولذة العذرا ابسذاذ التذداب الال مذة لتيسذ فذرع احلصذول علذ عمذ
أمام اءهنخاع م اجلتسيات اءجتبية ،فيبم اءهنخاع املسموح ملم ابإلقامة اململقتةو
أجر الكفاا
 -28يف ضوا وروني معلوم ت فهتد س الجتور امتدنية يف ا ف قت ت العمتل ا م عهتة توفر نيائمت
مستوى معهشه ئق  ،شعر اللجنتة ابلقلت ل الدولتة اليترع متلتك نظ مت لتعديتد تجتر ال فت ع
عل ال عهد ا ن نيي ،ول تجر ال ف ع امل د مين يف و نتونيف فقع (امل نية .)7
 -29توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا ان حتذذدد ،ابلتشذذاور مذذع الشذذرلاء االجتمذذاعي  ،أجذذر
الكفذاا عتذذد مسذذتوايت لافيذذة وتيفديلذ ابنتظذذام لضذذمان متتذذع يذع اليفمذذال وأسذذرلم بظذذروا
اليفذذيل الالئذذقو وتوج ذ الللتذذة عتايذذة الدولذذة العذذرا إىل تيفليقبذذا اليفذذام رقذذم )2016 23
بشأن احلق التمتع بشروط عم عادلة ومرضيةو
تساوي اءجور ع اءعمال املتساوية القيمة
تةاأ اللجنتتة شتتعر ابلقل ت واا ال تتعوابت التتق واجاا ت الدولتتة اليتترع يف ينه ت منتتدت
-30
املس واة يف الجر عا العمل املتس وي القهمتة ،وهت تعوابت عتةى ،علت وجت اخل تو  ،عتدا
وجوني ا يفا هجهة مت ملة لتينه هذا املندت و دابد لةامهة ت ذ يف ح لة عدا ا متف أ (امل نية .)7
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 -31توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتكثيذذف جبودلذذا لضذذمان تتفيذذل مبذذدأ املسذذاوا
اءجر ع اليفم املتساوي القيمة ،بوسائ متبا وضع نظام يتيح إجراء دراسات مقارنة بذ
خمتلذف ف ذات املبذ  ،مذ أجذ إعذذداد اسذرتاتيلية متكاملذة إلنذاء الفلذو اءجذور ووضذذع
تداب إلآامية ،ا ذلحل فرة جآاءات حالة عدم التقيد هبلا املبدأو
اليفم املتآحل
 -32الح اللجنة ا ت داا حتوايل  49 000تلتف ت  ،ت لتنام متا العمت أ املات جريا،
يف اخلدمة املنةلهة يف الدولة اليرع ،و عر عا قلقا ل ني ي احلم ية املن تو علهات يف قت نو
العمل ا ن نيي يشمل هذا النو ما العمل .و شعر اللجنة ابلقل واا عتدا وجتوني لهت ت فع لتة
حلم ية هؤ ا العم أ ما التعرض لال تغالأ وا نتا و ت وامل يقة (امل نية .)7
 -33توصي الللتة الدولة العرا ابساذ تداب إضافية تكف متتع اليفمال املتآلي بتفس
الشذذروط الذذخل يتمتذذع هبذذا سذذائر اليفمذذال فيمذذا يتيفلذذق ابءجذذر والراحذذة وأوقذذات الف ذرا وحتديذذد
ساعات اليفم واحلماية م الفص اجلائرو وتوصيبا أيضاً صماية لملالء اءهنخاع م يع
أهنكال االستغالل وسوء امليفاملةو وتوصيبا لللحل بت س اليات الشكو م أج تيس
وصول لل الف ة مذ اليفمذال واليفذامالت إليبذا ،وبوضذع اليذات تفتذيل فيفالذة لرصذد ذروا
اليفم و وتوج الللتة عتاية الدولة العرا إىل تيفليقبا اليفام رقم 23و
التمييآ واملضايقة

مكان اليفم

 -34الح اللجنة بقل وروني معلوم ت شد ا تمرار وقو ح ت الف ل ا ئر تلن ا
احلمتل ،ف تتال عتا حت ت التعترش ا نست والتمههتتة املتر نع ابملهتتل ا نست تو اهلويتتة ا نست نهة،
ية فع لة ما التعرض لتلك الفع أ (امل نية  7و.)10
و ق ور ابله ت الق ئمة عا ضم
 -35توصي الللتة الدولة العرا ابساذ يع التداب التشرييفية واإلدارية الال مة ،ا
ذلذذحل الللذذوء إىل تذذداب تفتذذيل اليفم ذ  ،لكذذي ُُيتذذع عل ذ أص ذ اب اليفم ذ فص ذ التسذذاء أو
رفذذا اس ذذتخدامب أو جتديذذد اليفق ذذود اضذذدد امل ذذد السذذتخدامب بس ذذبب احلم ذ والوضذ ذع
وإجذذا اءمومذذةو وتوصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتتفيذذل تذذداب فيفالذذة حلمايذذة الض ذ ااي م ذ
الفص اجلائر والت ذر اجلتسذي والتمييذآ املذرتبة ابمليذ اجلتسذي أو املويذة اجلتسذانية ،ذا
ذلحل ع طريق قلب عبء اإلثبات اإلجراءات القانونيةو
احلقوق التقابية
 -36الح اللجنة بقل ت العم أ الذيا يف لو ما عملاتم بستنب املشت روة يف النشتية
وست ئفام .و شتعر اللجنتة ابلقلت تي ت
هلتم الرجتو
النق بهة ،يف طلك يف اإلضرا ،
ل نظ ا التعوي عا التعرض للف ل بستنب النشت ة النقت ي لته لت تلتر راني ت فهت ال ف يتة
(امل نية .)8
 -37توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا واصذذلة احلذذوار مذذع الشذذرلاء االجتمذذاعي م ذ أج ذ
ضمان احلماية الكافية م الفص م اليفم بسبب التشاط التقايب ،وفقاً ءحكذام املذاد 8
اتفاقيخل متظمة اليفمذ الدوليذة بشذأن احلريذة التقابيذة ومحايذة حذق التتظذيم،
م اليفبد وأحكام
ْ
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ليفام  ،1948رقذم  )87بشذأن حذق التتظذيم واملفاوضذة اجلماعيذة ،ليفذام  1949رقذم )98و
و للا الصدد ،تشلع الللتةُ الدولةَ العرا عل حتديد تيفذويا تكذون قيمتذ رادعذة ذا فيذ
الكفايذذة و خذذل االعتبذذار حلذذم اململسسذذة امليفتيذذة ،وعل ذ التظذذر تضذذم تش ذرييفا ا حذذق
الرجو إىل اليفم حالة التيفرة مللا التو م الفص و
احلق

الضمان االجتماعي

 -38الح ت اللجنتتة بقل ت ت املعلوم ت ت ال توارنية شتتد ت الو تتم وا تةااات واإلج ترااات
املعقتتدة يف لتلتتف ال ت نتورت شت ل عقن ت ت نتتوأ نيو م نهتتة احل تتوأ علت ا تتتعق ق ت
جنستته ت
التتذيا ينتمتتو
ا جتم عهتتة يف الدولتتة اليتترع .وهت شتتعر ابلقلت ل ال ت
التتذيا ملتتو ت ريا اإلق م تتة املؤقتتتة مي تتنام احل تتوأ عل ت املس ت عدة
تجننهتتة وال ت
ا جتم عهة بل مينعو املس عدة الي رئة الق وفر هلم مستوى معهشه و فه (امل نية .)9
 -39تش ذ الللتذذة إىل توصذذيا ا املقدمذذة مالحظا ذذا اخلتاميذذة السذذابقة الفقذذر ،)12
وتوص ذذي الدول ذذة الع ذذرا ابس ذذاذ الت ذذداب الال م ذذة لتوحي ذذد نظ ذذم املس ذذاعد االجتماعي ذذة بذ ذ
الكانتوانت وحتديد ميفاي دنيا ومشرتلة فيما يتيفلق ستو االست قاقات االجتماعيذة ،مذ
أج ضمان مسذتو ميفيشذي لذاا لاهنذخاع الذلي ييفيشذون إقليمبذا وءسذرلمو وحتذث
الللتذذة الدولذذة العذذرا عل ذ تقذذدج مسذذاعد اجتماعيذذة لاهنذذخاع الذذلي حيملذذون تصذذاريح
اإلقامة اململقتة بدل مت بم مساعد طارئةو
رعاية اءطفال
 -40الحت اللجنتتة بقلت عتتدا تتوفر .تتدم ت رع يتتة ال فت أ ابلقتتدر ال ت يف وار فت لفتتة
هذه اخلدم ت يف الدولة اليرع .ونهع اللجنة علم ابملعلوم ت الق شد قرار ج وة البوة
ملدة ت نوعيف ،و جتراا من قشت ت يف الوقتل التراها حلتدع و تهع ني قات  .بهتد ت ت شتعر ابلقلت
واا عدا وجوني نظ ا ل ج وة الوالدية (امل نية .)10
 -41توص ذذي الللت ذذة الدول ذذة الع ذذرا بتكثي ذذف جبودل ذذا لض ذذمان ت ذذوافر خ ذذدمات رعاي ذذة
يع أحناء الدولة العرا ،بعرق متبذا
اءطفال وإمكانية االستفاد متبا بتكاليف ميفقولة
ايد التموي اليفام لدور احلضانة واعتماد عالو لرعاية اءطفالو وتوصيبا أيضاً ابسذتيفراة
نظذذام إجذذا اءبذذو هبذذدا توسذذيع نعاق ذ واسذذت داا نظذذام لملجذذا الوالديذذة املشذذرتلة لكذذي
يصبح تقاسم املسملوليات داخ اءسر و اجملتمع ألثر إنصافاًو
ع مش اءسر
 -42شت تتعر اللجنت تتة ابلقل ت ت واا وج ت توني ح ت تواجة ق نونهت تتة وعملهت تتة عديت تتدة نت تتد مت تتا م نهت تتة
الذي مل فة الالجئ تو الالجتئ
ا تف نية ما جرااات مجع مشل ال رة ابلنسنة للش
املؤقتتل ،ووتتذلك الجنت املستتموت لت ابإلق متتة املؤقتتتة .ويست وره القلت تي ت ل نت الفقتترة 7
ما امل نية  85ما الق نو ا نت نيي املتعلت ابلج نتب واإلنيمت مي تا ت يفتيب الجنت املستموت
ل ابإلق مة املؤقتة عتا التمت املست عدة ا جتم عهتة ،ول تحتد التةوجيف قتد يتيفنيني يف ترا املنتةأ
طا عرض للعنف الع ئل .وف ما فقدا ح اإلق مة (امل نية .)10
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 -43توصي الللتة الدولذة العذرا راجيفذة تشذرييفا ا واارسذا ا املتيفلقذة بشذروط ذع مشذ
اءس ذذر املعبق ذذة علذ ذ ح ذذاملي ص ذذفة الالج ذذو أو الالج ذذو اململقذ ذ  ،ول ذذللحل علذ ذ اءهن ذذخاع
املسموح ملم ابإلقامة اململقتة ،م أجذ إيذالء اءولويذة جلمذع مشذ اءسذر وتيسذ انذدماجبم
الدولة العراو
اءهنخاع املُتبتَّون
 -44رحتتب اللجنتتة ابلتعتتديالت املتعلقتتة بسترية التنتتيب ،تتد ت ت الحت ت اليفتتل املتن ت يف
ظ ت ابلتتدعم
وافقتتة تتلي ت طلتتك النلتتد ،وتن ت
بلتتد .تتر مي ن ت النعتتت عتتا ت تول
ال يف والالوا .الأ هذه اإلجرااات (امل نية .)10
 -45توصي الللتة الدولة العرا بتكثيذف جبودلذا لضذمان تذوف الذدعم الكذا  ،ذا
ذلذذحل تقذذدج دعذذم نفسذذي ومذذاحل ،وخذذدمات الرت ذذة عتذذد االقتضذذاء ،للشذذخري املُتبذ َّ بلذذد
اخذذر م ذ والذذدي سويس ذري الذذلي يب ذذث ع ذ أصذذول  ،وتوصذذيبا بتيفآي ذآ الوسذذائ القانونيذذة
واإلدارية الخل تتيح مساندت لل اإلجراءاتو
الفقر
 -46شتتعر اللجنتتة ابلقل ت ل نستتنة الس ت التتذيا يع ت نو متتا الفقتتر الن ت جم عتتا ا ف ت ض
الد.ل تج وو  8يف امل ئة ول بع الفح ت ما الست معرضتة بدرجتة توترب للوقتو يف بترالا
طوو اإلع قة وون ر السا (امل نية .)11
الفقر ،ا يف طلك ال
 -47توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا ابعتمذذاد اس ذرتاتيلية وطتيذذة لذذدرء الفقذذر ومكاف ت ذ  ،م ذ
خالل احلرع عل الرتليآ لل االسرتاتيلية علذ اءهنذخاع والف ذات اءلثذر تضذرراً ،وعلذ
تتفيللا وفق نج قائم عل حقوق اإلنسان ،وذلذحل شذارلة اءهنذخاع امليفتيذ و وتوصذيبا أيضذاً
بتخصذذيري امل ذوارد الكافيذذة لتتفيذذل لذذل االس ذرتاتيلية ،وإنشذذاء اليذذات فيفالذذة لتتسذذيق اليفم ذ عل ذ
الصذذيفيد االحتذذادي ،م ذ أج ذ تفذذادي التفذذاوت ب ذ الكذذانتوانتو و لذذلا الصذذدد ،حتي ذ الللتذذة
الدولة العرا إىل البيان اللي اعتمدتذ بشذأن الفقذر واليفبذد الذدوحل اخلذاع ابحلقذوق االقتصذادية
واالجتماعية والثقافية 4 ،أاير/مايو )E/C.12/2001/10( 2001و
الص ة اليفقلية
 -48عل الر م ما التدابد املت ذة ،ةاأ اللجنة شعر ابلقل واا ار ف معتدأ ا نتعت ر
يف الدولتتة اليتترع ،و تتهم يف تو ت ة الشتتن متتا املفله ت ت واملفلهتتيف ومةنيوج ت املهتتل ا نس ت
ومغ يري اهلوية ا نس نهة وح مل ف ت ا نسيف (امل نية .)12
 -49توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتتفيذذل التوصذذيات ال ذوارد تقريذذر “الص ذ ة اليفقليذذة
سويسرا” اللي أعد املرصد الص ي السويسري ،واساذ التداب الال مة لضذمان تذوف خذدمات
الص ذ ة اليفقليذذة املتاسذذبة وتيس ذ احلصذذول عليبذذا
يذذع أحنذذاء الدولذذة العذذراو وتوصذذيبا أيض ذاً
واصلة جبودلا الرامية إىل متع االنت ار ،ا ذلحل ع طريق تيفب ة املوارد الال مةو
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متيفاطو املخدرات
 -50قر اللجنة جباوني الدولة اليرع يف ن أ ختفهف ال رر عل متع امل درات ،د ت ت
شعر ابلقل واا وجوني فواري قلهمهة يف وافر هذه اخلدم ت و اولة احل وأ علها (امل نية .)12
 -51توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بضذذمان تذذوافر خذذدمات سفيذذف الضذذرر علذ متيفذذاطي
يع أحناء إقليم الدولة العذرا ،وإ الذة
املخدرات أو مواد أخر وسبولة احلصول عليبا
اليفقبات الخل ُيك أن حتد م إمكانية احلصول عليبا ،وال سيما ابلتسبة ملتيفاطي املخدرات
اللي يتتمون إىل الف ات اضرومة أو املبمشةو
احلصول عل التيفليم
 -52عل ت التتر م متتا ا ا توني التتق نتتذهل الدولتتة اليتترع ل تتم التعلتتهم ا هتتد ،شتتعر اللجنتتة
ابلقل واا م يل :
وج توني العديتتد متتا العقن ت ت التتق تةاأ عتتيفض ال ف ت أ الالجحتتيف وال ف ت أ
(ت)
ملتمس ت اللجتتوا التتذيا يعهشتتو يف مراوتتة ا تتتقن أ ا ن نييتتة يف ن ت أ احل تتوأ عل ت التعلتتهم،
وه عقن ت نوأ تي نيو ح وأ ال ف أ املا جريا عل التعلهم الع يل والتدريب املايب؛
( ) ع تتدا مت تتا الش تتن م تتا ملتمس ت اللج تتوا ال تتذيا رف تتل لن ت هتم والش تتن
املسموت هلم ابإلق مة املؤقتة نيائم ما مت بعة علهمام؛
( ) وجت توني فج تتوة يف مع تتد ت التع تتهل العلم ت ت ف تتل ب تتيف ت فت ت أ املا ت ت جريا
وال ر املن ف ة الد.ل ما جاة وت ف أ الو ة املهستورة ات يشت ل ع ئقت توأ نيو اليفقت
ا جتم ع ؛
(ني) ا تمرار يدا بع
ينه مندت التعلهم ا مع.

ال ف أ ما طوي اإلع قة متدار  .تة علت التر م متا

 -53توصي الللتة الدولة العرا ابساذ التداب الال مة لت قيق ما يلي
ضمان إدماج اءطفال الالج واءطفال ملتمسي الللوء اللي ييفيشذون
(ت)
يع الكذانتوانت ،وضذمان إمكانيذة
مرالآ االستقبال االحتادية نظام التيفليم اليفادي
حصوملم عل تيفليم جيد ،يكون متاسباً م التاحية الثقافية ويتالءم مع احتياجذا م اللغويذة،
ومواصلة اجلبود املبلولة لكذي يذتمك اءطفذال املبذاجرون مذ احلصذول علذ التيفلذيم اليفذاحل
والتدريب املب
( ) إ ال ذذة اليفقب ذذات القائم ذذة ال ذذخل حت ذذول دون متكذ ذ الش ذذباب ملتمس ذذي اللل ذذوء
املرفوضذذة طلبذذا م والشذذباب املسذذموح ملذذم ابإلقامذذة اململقتذذة م ذ مواصذذلة تيفلذذيمبم ،وتيس ذ
وصوملم إىل مستو التيفليم اليفاحل
( ) مواصلة جبودلا الرامية إىل ايد ميفدل التلاح
اضرومة ،فيبم أطفال املباجري وأطفال اءسر املتخفضة الدخ

أوسذاط أطفذال الف ذات

(ني) االستمرار ضذمان فذرع اءطفذال ذوي اإلعاقذة احلصذول علذ تيفلذيم
جامع ذي مستو جيد ،ا ذلحل ع طريق حتس التدريب اللي خيضع ل املدرسو
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اللغات الرمسية
 -54ن تتهع اللجن تتة علمت ت ابلت تتدابد ال تتق اعتم تتدهت الدول تتة الي تترع م تتا تج تتل النا تتوض ابللغ تتة
اإليي لهة وابلتدابد الق قد تتَّ ذ اعتن را ما ع ا  2020بشي اللغة الروم نشهة .د ت أت ف
لعدا وجوني لهة مت بعة تها قههم نت ئ هذه التدابد (امل نية .)15
 -55توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا بتكثيذذف جبودلذذا فيمذذا يتيفلذذق ابعتمذذاد تذذداب فيفالذذة
للتبذذوة ابللغت ذ ْ اإليعاليذذة والرومانشذذية ،وسصذذيري املذذوارد الال مذذة لتتفيذذل لذذل التذذداب و
وتوصيبا أيضاً ان تتظر إنشاء اليات للمتابيفة م أج تقييم نتائج لل التداب و
احلقوق الثقافية
 -56الحت اللجنتتة بقلت ت الدولتتة بتتذلل جا تونيا متتا تجتتل قترار احلت يف التعديتتد التتذا
للاوي تتة ،وم تتع طل تتك يت تةاأ الست ت م تتا الهن تتهر والس تتهنقكامل نوش والرومت ت يتعرض تتو لعمت ت أ
ف ت للناتتوض بتق لهتتدهم ولق ت فتام ولغ ت هتم .و تةاأ اللجنتتة
التمههتتة ،وت التتتدابد املت تتذة
تة هلتم ،ووتذلك واا عتدا اختت ط تدابد و فهتة
شعر ابلقلت واا قلتة عتدني حميت ت التوقتف امل
لتهسد ح وأ ت ف أ هذه القله ت عل التعلهم (املواني  2و 13و.)15
 -57توصي الللتة الدولة العرا واصلة جبودلا م أج تيفآيآ مكاف ة التمييذآ ضذد
أفراد اليتيل والسذتخل/املانو والرومذا ،وضذمان محايذة حقذوقبم الثقافيذة واحذرتام التتذو  ،ذا
ذلحل مذ خذالل تتفيذل خعذة اليفمذ الذخل حتمذ عتذوان “اليتذيل واملذانو والرومذا” تتفيذلاً
فيفذذاالًو وتعلذذب الللت ذة إىل الدولذذة العذذرا ي ذذة الظذذروا املتاسذذبة لل فذذا عل ذ لويذذة لذذل
اءقليذذات واترخيبذذا وثقافتبذذا وتقاليذذدلا وأمنذذاط عيشذذبا وتعويرلذذا والذذرتويج ملذذاو وتذذللر الللتذذة
الدولذة العذرا ابلتوصذية الذخل قذدمتبا مالحظا ذا اخلتاميذة السذابقة الفقذر  ،)23وتشذذليفبا
يع أحناء اإلقلذيم،
عل توف عدد لاا م حمعات التوقف العوي اءمد والقص اءمد
وعل مواصلة جبودلا الرامية إىل تيس سب احلصول عل التيفليم ءطفال لل اءقلياتو

دال -توصيات أخر
 -58تشذذلع الللتذذة الدولذذة العذذرا عل ذ التصذذديق عل ذ الربوتولذذول االختيذذاري املل ذذق
ابليفبد الدوحل اخلاع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو
 -59تشذذلع الللتذذة الدولذذة العذذرا عل ذ التصذذديق االتفاقيذذة الدوليذذة حلمايذذة حقذذوق يذذع
اليفمال املباجري وأفراد أسذرلم ،والربوتولذول االختيذاري املل ذق ابليفبذد الذدوحل اخلذاع ابحلقذوق
املدنية والسياسية وعل الربوتولول االختياري التفاقية حقوق اءهنخاع ذوي اإلعاقةو
 -60توصذذي الللتذذة الدولذذة العذذرا ان تراعذذي االلتآامذذات الواقيفذذة عليبذذا وجذذب اليفبذذد
ذري عليذ مذ حقذوق سذياق تتفيذل خعذة التتميذة
مراعا اتمة ،وتضم التمتذع الكامذ ذا ن َّ
وسيس ُب إىل حد لبذ  ،بلذو ألذداا التتميذة
املستدامة ليفام  2030عل الصيفيد الوط و
ْ
املس ذذتدامة إذا م ذذا أنش ذذأت الدول ذذة الع ذذرا الي ذذات مس ذذتقلة لرص ذذد التق ذذدم اض ذذر واعت ذذربت
املستفيدي م الربامج احلكومية أص اب حقوق ُيكتبم املعالبة هباو ومذ هنذأن تتفيذل لذل
اءلذذداا اسذذتتاداً إىل مبذذادئ املشذذارلة واملسذذاءلة وعذذدم التمييذذآ أن يضذذم عذذدم تذذرو أحذذد
خلف الرلبو و للا الصدد ،توج الللتة عتاية الدولة العرا إىل البيذان الذلي اعتمدتذ
بشأن التيفبد بيفدم ترو أي أحد خلف الرلب ()E/C.12/2019/1و
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 -61وتوصذي الللتذة الدولذذة العذرا ابسذذاذ تذداب لوضذذع مملهنذرات متاسذذبة بشذأن إعمذذال
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعبيقبا تدرجيياً تيس اً لتقيذيم التقذدم الذلي حتذر
الدول ذذة الع ذذرا االمتث ذذال لاللتآام ذذات الواقيف ذذة عليب ذذا وج ذذب اليفب ذذد جت ذذا خمتل ذذف ف ذذات
السذذكانو و لذذلا الصذذدد ،حتيذ الللتذذة إىل اإلطذذار املفذذاليمي واملتبلذذي املتيفلذذق ملهن ذرات
حقذ ذ ذذوق اإلنسذ ذ ذذان الذ ذ ذذلي وضذ ذ ذذيفت مفوضذ ذ ذذية اءمذ ذ ذذم املت ذ ذ ذذد السذ ذ ذذامية حلقذ ذ ذذوق اإلنسذ ذ ذذان
()HRI/MC/2008/3و
 -62وتعلذذب الللتذذة إىل الدولذذة العذذرا أن تتشذذر لذذل املالحظذذات اخلتاميذذة علذ نعذذاق
واسع اجملتمع ميع مستوايت  ،ا ذلحل عل مستو االحتاد والكانتوانت والبلذدايت،
وال سذذيما أوس ذذاط أعض ذذاء جملذذس االحت ذذاد واجملل ذذس الذذوط وجمل ذذس ال ذذوالايت واإلدارات
اليفامذذة والسذذلعات القضذذائية ،وأن تُعلذذع الللتذذة ،تقريرلذذا الذذدوري املقبذ  ،علذ اخلعذذوات
املتخل لتتفيل لل املالحظاتو وتشلع الللتة الدولة العذرا علذ إهنذراو املتظمذات ذ
احلكوميذذة و لذذا م ذ أعضذذاء اجملتمذذع املذذدل ،ذذا ذلذذحل مرلذذآ اخلذذرب السويسذذري جمذذال
حقوق اإلنسان ،متابيفة تتفيل لل املالحظات اخلتامية و عمليذة التشذاور علذ الصذيفيد
الوط قب تقدج تقريرلا الدوري املقب و
 -63ووفقاً إلجراء متابيفة املالحظذات اخلتاميذة الذلي اعتمدتذ الللتذة ،يُعلذب إىل الدولذة
العرا أن تقدم ،ضون  24هنبراً م اعتماد لل املالحظذات اخلتاميذة ،ميفلومذات عذ
تتفيل التوصيات الوارد الفقرات  9اململسسة الوطتية حلقوق اإلنسان) ،و 11اءعمال
التلارية وحقوق اإلنسان) ،و 41رعاية اءطفال) الوارد أعال و
 -64وتعلذذب الللتذذة إىل الدولذذة العذذرا أن تقذذدم ،أج ذ أقصذذا  31تش ذري اءول/
ألتوبر  ،2024تقريرلا الدوري اخلامس ،وأن تيفد وفقاً للمبادئ التوجيبية لتقدج التقارير
الذذخل اعتمذذد ا الللتذذة عذذام  2008انظذذر )E/C.12/2008/2و وابإلضذذافة إىل ذلذذحل ،تذذدعو
الللت ذذة الدول ذذة الع ذذرا إىل حت ذذديث وثيقتب ذذا اءساس ذذية املوح ذذد  ،حس ذذب االقتض ذذاء ،وفقذ ذاً
للمبادئ التوجيبية املتسقة لتقدج التقارير وجب امليفالدات الدولية حلقوق اإلنسان انظذر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص اءول)و
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