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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١جنيف، 

 ١٦رير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقا      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  سويسرا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقريري سويـسرا          -١

نفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        الدوريني الثاين والثالث بشأن ت    
 تـشرين   ٨ و ٥ املعقودة يف    ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ وذلك يف جلساهتا     (E/C.12/CHE/2-3)والثقافية  

 ٥٥، واعتمدت يف جلـستها      )39 و 38، و E/C.12/2010/SR.37انظر   (٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
  : اخلتامية التالية املالحظات٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
ها الدوريني الثاين والثالث وردودها الكتابيـة       يترحب اللجنة بتقدمي سويسرا تقرير      -٢

، وتضمن التقريران والردود معلومات شاملة      (E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1)على قائمة املسائل    
يت أُتيحت هلا إلجـراء  وترحب اللجنة أيضاً بالفرصة ال    . ومفصلة عن احلالة يف الدولة الطرف     

 عدداً من ممثلـي إدارات ومؤسـسات        حوار صريح وبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ        
  .خمتلفة يف الدولة الطرف
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٣

شراك األطفـال يف    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإ        )أ(  
  ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦الرتاعات املسلحة، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء          و  )ب(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

شكال التمييـز ضـد     الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أ      و  )ج(  
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩املرأة، يف 
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه          و  )د(  

 ٢٧واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، يف               
  ؛٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

 املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل        بروتوكول مكافحة هتريب  و  )ه(  
  ؛٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

بشأن حق التنظيم النقـايب     ) ١٩٤٩(٩٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  
  ؛١٩٩٩أغسطس / آب١٧واملفاوضة اجلماعية، يف 

بشأن املشاورات الثالثيـة   ) ١٩٧٦(١٤٤قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ز(  
  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية، يف 

بشأن أسوأ أشكال عمل    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ح(  
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨األطفال، يف 

 يف إعمال   ترف تدابري تشريعية وغري تشريعية سامه     وترحب اللجنة باختاذ الدولة الط      -٤
  :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد مبا يف ذلك القوانني التايل

  ؛٢٠٠٤القانون االحتادي بشأن التدريب املهين الذي دخل حيز النفاذ يف عام   )أ(  
انون الضمان االجتماعي الـذي     القانون االحتادي بشأن اجلوانب العامة لق       )ب(  

  ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١دخل حيز النفاذ يف 
ـ  ـالقانون االحتادي لعالوات األسرة الذي ينسق بني عدد م          )ج(   ام ـن األحك

  .لبلد كلهل
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
باعتبارها معظم أحكام العهد    من  تأسف اللجنة الستمرار الدولة الطرف يف موقفها          -٥

ووفقاً هلذا املوقف، ال ميكن     . جمرد أهداف برناجمية وأغراض اجتماعية وليس التزامات قانونية       
 وال ميكن االحتجاج هبـا      ،تنفيذ بعض تلك األحكام يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف         
  .مباشرة يف احملاكم واهليئات القضائية احمللية لدى الدولة الطرف

 من العهد الـدويل     ٢٨من جديد، على ضوء أحكام املادة       تؤكد اللجنة     
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن املسؤولية الرئيسية عـن          

وتوصي اللجنة  . تنفيذ العهد تقع على عاتق احلكومة االحتادية يف الدولة الطرف         
 شامل جيعل اختاذ خطوات للتوصل إىل اتفاق بشأن تشريع: الدولة الطرف مبا يلي

حد بني احلكومة مومجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نافذة يف شكل       
االحتادية والكانتونات؛ وإنشاء آلية فعالة لضمان انسجام القانون احمللـي مـع            
العهد؛ وضمان توفري سبل انتصاف قضائية فعالة يف حاالت انتـهاك احلقـوق             

لجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها      وتشجع ال . املنصوص عليها يف العهد   
الرامية إىل التنسيق بني قوانني وممارسات الكانتونات بغية ضمان التمتع على قدم            

وتوجه اللجنة نظر   .  باحلقوق اليت ينص عليها العهد     املساواة يف مجيع أحناء االحتاد    
ت بشأن طبيعـة التزامـا  ) ١٩٩٠(٣الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم       

  .بشأن تطبيق العهد على املستوى احمللي) ١٩٩٨(٩الدول األطراف والتعليق رقم 
ـ               -٦ وق ـوتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنيـة حلق

اإلنسان متتثل للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية اخلاصة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
  ).مبادئ باريس(

قـوق  حلجنة الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء مؤسسة وطنيـة          توصي الل   
تـشمل احلقـوق    يف جمال حقوق اإلنـسان      اإلنسان ذات والية واسعة النطاق      

تزويد هذه املؤسسة باملوارد املالية والبشرية      باالقتصادية واالجتماعية والثقافية، و   
اختذته الدولـة   وفيما تدرك اللجنة أن القرار الذي       . الكافية وفقاً ملبادئ باريس   

 "مركز متخصص يف حقـوق اإلنـسان      "لتنفيذ مشروع جترييب إلنشاء     الطرف  
ر مخس سنوات ميكن اعتباره خطوة أوىل كـبرية، تـذكّ         لفترة  داخل اجلامعات   

أن ذلك ليس بديالً مقبوالً عن مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق           ب الطرف   الدولةَ
  .اإلنسان متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس

 من الدستور اليت حتظر التمييز      ٨املادة  أحكام  ويساور اللجنة شعور بالقلق ألنه رغم         -٧
 مثـل   ،وأحكام مناهضة التمييز يف تشريعات الدولة الطرف، ال يزال أفـراد وجمموعـات            

، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة      يف حوزهتم أوراق ثبوتية    ليس   ناملهاجرين، واألشخاص الذي  
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ظ اللجنة أنه مل يقـم      ـوتالح. دـ باحلقوق اليت ينص عليها العه     يتعرضون للتمييز يف التمتع   
 إال بعض الكانتونات بسن قوانني ملكافحة التمييز، وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون شـامل              

  ).٢املادة (كافة لتمييز مينع ويكافح التمييز على أي أساس من األسس احملظورة لمناهض 
فاذ قوانينها اليت حتظر التمييـز إنفـاذاً        توصي اللجنة الدولة الطرف بإن      
وتوصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون شـامل منـاهض             . فعاالً

ويف هذا الصدد، توجه اللجنـة      . لتمييز ينفذ تنفيذاً موحداً يف مجيع أحناء االحتاد       ل
بشأن عدم التمييز   ) ٢٠٠٩(٢٠نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم         

  .يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدولـة  ما بذلتـه    وتنظر اللجنة بعني القلق إىل استمرار تعرض املرأة للحرمان رغم             -٨

يف نصوص الدسـتور وقـانون   حظراً صرحياً لتمييز يف األجور احظر من جهود مثل  الطرف  
باالتساع مـؤخراً،   والنساء  وأخذت الفجوات يف األجور بني الرجال       . املساواة بني اجلنسني  

فالعمل على أساس الدوام غري الكامل أوسع انتشاراً بني النساء مما بني الرجال، والنساء أكثر               
وعالوة على ذلك، فإن النساء     ).  يف املائة  ٦٨,٨(متثيالً من الرجال يف قطاع األجور املتدنية        

 املائة عن أجور نظـرائهن مـن         يف ٣٠يف الوظائف املهنية العالية يتقاضني أجوراً تقل بنسبة         
 حبـسب   ،وتالحظ اللجنة بعني القلق أيضاً قلة عدد النساء يف املناصب التنفيذيـة           . الرجال

: املعلومات الواردة يف موقع املكتب االحتادي للمساواة بني اجلنسني على الـشبكة العامليـة             
 يف املائة من املناصب ٤ و، يف املائة من املناصب اإلدارية يف الشركات٣فالنساء ال يشغلن إال    

  ).٣املادة (اإلدارية يف املشاريع السويسرية 
 الطرف باختاذ املزيد من التدابري الطوعية للحد من          الدولةَ توصي اللجنةُ   

عدم املساواة بني الرجال والنساء يف القطاعني العام واخلاص، وباإلنفاذ الـدقيق            
وتوصي اللجنة أيضاً   .  يف القيمة  اويةملبدأ التساوي يف األجور لقاء األعمال املتس      

بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قانون املساواة بني اجلنسني من خـالل اختـاذ              
 وتنفيذ استراتيجيات تطلعية تشمل األخذ بنظـام        ،نوعاً وابتكاراً مبادرات أكثر تّ  

مدفوعـة  احلصص، وتنظيم محلة إعالمية واسعة النطاق تستخدم فيها إعالنات           
د الضرورة، وإنشاء جوائز لإلجناز تربز مسامهات املـرأة يف اجملتمـع       ـعنالثمن  

  .ويف االقتصاد
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة يف أوساط فئـات معينـة مثـل                 -٩

 ومنهم خباصة املتحدرين من أصل أجـنيب، وذلـك مقارنـة            ،املهاجرين، والنساء، والشبان  
لطرف، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يبدو أنه تدابري غري كافية بالفئات الرئيسية يف الدولة ا

  ).٦املادة (ملعاجلة البطالة يف أوساط هذه الفئات 
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 الطرف باختاذ تدابري ملموسة ملعاجلة حالة البطالة يف          الدولةَ توصي اللجنةُ   
أوساط الفئات الضعيفة من السكان، والتشجيع على إدماجهم يف سوق العمل،           

  .للشبان ذوي األصول األجنبيةاملهين  ذمتلي إىل تطوير التدريب املهين والتوالسع
احلـق يف اإلضـراب     أنه عندما تنص التشريعات على      تالحظ اللجنة بعني القلق     و  -١٠

ونتيجـة  ". املعقولية"لالنتقاص منه يف الدولة الطرف عن طريق تفسري مبدأ هذا احلق   يتعرض  
ابيني بسبب مشاركتهم يف إضراب أو يف محلة نقابيـة          لذلك، صدرت أحكام جنائية ضد نق     

  ).٨املادة " (املعقولية"بسبب تفسري احملكمة ملبدأ 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن جتري استعراضاً شـامالً للحـق يف               

وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تتأكد من أن         . اإلضراب يف املمارسة العملية   
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف    . تفق واملعايري الدولية  ي" املعقولية"تفسري مبدأ   

  .أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن هذه املسألة
 ال يعاد النقابيون الذي يطردون من       ، وفقاً للقانون املدين   ،وتشعر اللجنة بالقلق ألنه     -١١

  ).٨املادة (قصاها ستة أشهر ضون مبرتبات فترة أ بل يعوَّ،عملهم بسبب أنشطتهم النقابية
لذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل تشريعاهتا تعـديالً             

بـسبب أنـشطتهم    إىل عملهم إذا طردوا منه اعتباطـاً        يسمح بإعادة النقابيني    
مشاورات عامة  ذكر  وفد الدولة الطرف الذي ي    ببيان  وأحاطت اللجنة   . النقابية

 ١٢تعديل القانون املدين حبيث يبلغ التعويض مرتبات        جارية حالياً بشأن اقتراح ب    
  .شهراً على األكثر

غـري  "وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن األشخاص الـذي يعـدون                -١٢
 ويضطرون إىل االعتماد    ،يستثنون من تلقي املعونة االجتماعية يف بعض الكانتونات       " شرعيني

  ).٩املادة (لك على املعونة الطارئة بدالً من ذ
توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معونة اجتماعية بدالً مـن املعونـة                 

يعـيش يف  لكل مـن  شبكة ضمان اجتماعي    ، بوصف املعونة االجتماعية     الطارئة
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولـة الطـرف معـايري           . إقليم الدولة الطرف  

  .قاقهاللوصول إىل املعونة االجتماعية واستحموحدة 
وتالحظ اللجنة بعني القلق استمرار العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل،          -١٣

  ).١٠املادة (وعدم وجود تشريعات حمددة تعاِلج هذه الظاهرة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل معاجلة مسألة            

يل، وسن تشريعات حمددة    العنف ضد املرأة، وذلك بطرق منها جترمي العنف املرت        
ملكافحة العنف املرتيل ومجيع أشكال العنف ضد املرأة، وضمان وصول الضحايا           

 الطـرف مبقاضـاة      أيضاً الدولةَ  وتوصي اللجنةُ . مباشرة إىل سبل احلماية واجلرب    
  .ومعاقبة املسؤولني عن ذلك
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تغالل اجلنـسيني   وتالحظ اللجنة بعني القلق قلّة املعلومات عن مدى اإلساءة واالس           -١٤
  ).١٠املادة (لألطفال، ال سيما أطفال الفئات الضعيفة، يف الدولة الطرف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل ملدى اإلساءة اجلنسية            
 وذلك هبدف استعراض احلاجة إىل تدابري تشريعية أو إدارية إضـافية            ،لألطفال

  .ملعاجلة هذه املشكلة
 من القانون االحتـادي لألجانـب       ٥٠ املادة   شروط بعني القلق أن     وتالحظ اللجنة   -١٥

املسيء ومن طلب املـساعدة،  ترك الزوج تؤدي إىل منع املهاجرات ضحايا العنف املرتيل من  
وعلى سبيل التحديد، فإن شرط تقدمي دليل عل صعوبة         . وذلك خوفاً من فقدان إذن إقامتهن     

الشرط املتشدد الذي يقتضي الزواج لثالث سـنوات        ويف البلد األصلي،    من جديد   االندماج  
 إىل مشاكل للمهـاجرات     ان يؤدي انشرطمها  على األقل إما من مواطن سويسري أو أجنيب         

ـ         ألضحايا العنف املرتيل املتزوجات      يب ـقل من ثالث سنوات من مواطن سويسري أو أجن
  ).١٠املادة (

 من القـانون    ٥٠ادة   الطرف على النظر يف تعديل امل      الدولةَةُ  حتث اللجن   
االحتادي لألجانب بغية إزالة أثرها الذي ال يترك فعالً أي خيار آخر للمهاجرات             

وذلك للمحافظة  هلن  من ضحايا العنف املرتيل غري البقاء متزوجات زواجاً مسيئاً          
  .على إذن اإلقامة

 اختاذ  وتشعر اللجنة بالقلق الستمرار وجود الزواج القسري يف الدولة الطرف رغم            -١٦
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلّـة البيانـات         . بعض التدابري ملنع هذه الظاهرة ومكافحتها     

  ).١٠املادة (اإلحصائية الرمسية والشاملة بشأن هذه الظاهرة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها الرامية إىل منـع وحظـر              

وتوصـي  . يف هذا الـشأن   يع  اعتماد تشر ، ومن هذه التدابري،     الزواج القسري 
زجيات عقد  الطرف بتنظيم محالت توعية حمددة األهداف ملنع         أيضاً الدولةَ  اللجنةُ
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القـادم بيانـات             . قسرية

األصـل  حبـسب   إحصائية شاملة عن الزجيات القسرية مفصِّلة هذه البيانـات          
  .واجلنس والعمر

رِّر اللجنة اإلعراب عن قلقها الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة             وتك  -١٧
وتشعر اللجنة بقلـق    . )١٢، الفقرة   (E/C.12/1/Add.3بشأن استمرار الفقر يف الدولة الطرف       

الذين يعملون يف ظروف متقلِّبة وبأجور متدنية       " الفقراء العاملني "شديد إزاء استمرار ظاهرة     
  ).١١املادة (ن التمتع مبستوى معيشي الئق ال متكِّنهم م

 الطرف بتعزيز التدابري الـيت تـستهدف حتديـداً           الدولةَ توصي اللجنةُ   
الذين ما زالوا يعيشون يف حالة الفقـر، مبـن   أفراداً وفئات  احملرومني واملهمشني   
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ذلك يف إطار استراتيجيتها الوطنية اجلديدة      ، على أن تفعل     فيهم الفقراء العاملون  
ويف هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل بيان اللجنة           . كافحة الفقر مل

 ،(E/C.12/2001/10) ٢٠٠١بشأن الفقر وحقوق اإلنسان الذي اعُتِمد يف عـام          
 الطرف على اإلدماج الكامـل للحقـوق االقتـصادية          الدولةَاللجنةُ  وتشجع  

وتطلـب اللجنـة إىل     . ملذكورةواالجتماعية والثقافية يف االستراتيجية الوطنية ا     
الدولة الطرف أن تورِد يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة عـن             
األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة الذين يعيشون يف حالة الفقر، مبن فـيهم            

، على أن جتمع هذه البيانات على أساس سـنوي للـسنوات            الفقراء العاملون 
على أن تفصَّل هذه البيانـات حبـسب        ك التقرير، و  لمي ذ اخلمس اليت تسبق تقد   
  .األصل واجلنس والعمر

تالحظ اللجنة بعني القلق اإلمهال الذي يعاين منه بعض طاليب اللجوء يف الدولـة              و  -١٨
الطرف الذين ُيذكر أهنم ُيجربون على اإلقامة يف مالجئ نووية حتت األرض لفترات زمنيـة               

أو /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة املرافق املناسبة لُألسر و        .  طلباهتم النظر يف أثناء  غري حمددة يف    
مما يؤدي إىل إمكانيـة تفريـق اُألسـر وإىل          عن أسرهم   املنفصلني  /األطفال غري املصحوبني  

اضطرار هؤالء األطفال إىل اإلقامة يف املنامة ذاهتا اليت يقيم فيها الكبار من طـاليب اللجـوء                 
  ).١١املادة (

 إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري املقبـل            اللجنةُتطلب    
معلومات مفصلة، تتضمن بيانات مفصلة حبسب األصل واجلنس والعمر، عـن           
األحوال املعيشية لطاليب اللجوء، وخباصة األطفال غري املصحوبني أو املنفـصلني           

 عن التدابري   وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريراً        . عن أُسرهم 
معيشية مناسبة وفقـاً    توفري مستويات   املتخذة حلماية طاليب اللجوء هؤالء وعن       

  .لشروط العهد
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل االنتحار يف الدولة الطرف، الذي ُيذكر أنه               -١٩

لقلق أيضاً وتشعر اللجنة با. يتراوح بني ثالث وأربع حاالت يومياً، وخباصة يف أوساط الشبان
إزاء التقارير اليت تفيد بأن عدداً كبرياً من حاالت االنتحار تقع بواسطة األسلحة سهلة املنال               

  ).١٢املادة (
 الطرف باختاذ تدابري فعالة ملكافحة االنتحار، وذلك         الدولةَ توصي اللجنةُ   

 وتوصي اللجنة . االنتحارللوقاية من   بطرق منها اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية        
ع بدراسات علميـة    ـأيضاً بأن جتري الدولة الطرف مسوحاً منهجية وأن تضطل        

وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة      . فيما يتعلق باألسباب اجلذرية لالنتحار    
يف إطـار   تدابري تفرض قيوداً على الوصول إىل األسلحة اليت ُتحفظ يف البيوت            

  .اخلدمة يف اجليش



E/C.12/CHE/CO/2-3 

GE.10-46924 8 

 اجلنسي وقلّة التدابري الـيت تعـزِّز الـصحة          ثقيف قلّة الت  وتالحظ اللجنة بعني القلق     -٢٠
  ).١٢املادة (اجلنسية واإلجنابية يف الدولة الطرف 

ثقيـف  توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج عمليـة بـشأن الت            
وتطلـب  . اجلنسي والصحة اجلنسية واإلجنابية يف جماالت منها املناهج املدرسية        

 أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن           اللجنة إىل الدولة الطرف   
  .التقدم احملرز يف هذا الصدد

 اهتماماً كافياً يف الدولة     وتأسف اللجنة ألن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ال يوىل           -٢١
  ).١٣املادة (الطرف 

يف جمـال حقـوق     والتدريب  تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التثقيف         
  الدولةَ وحتث اللجنةُ .  من العهد  ١٣ على الدولة مبوجب املادة       التزام ااإلنسان مه 

الطرف على تعزيز حقوق اإلنسان من خالل التثقيف بشأن حقوق اإلنـسان يف             
املدارس، ويف محالت التوعية واإلعالم للجمهور بشكل عام، ويف برامج تدريب           

  .القضاة والسلطات العامة ومجيع وكالء الدولة
القلق إزاء عدم كفاية املرافق التعليمية ملا قبل دخول املدرسة لألطفال           وتشعر اللجنة ب    -٢٢

 سنوات، وإزاء قلّة عدد األماكن يف مراكز رعاية األطفال          ٧ و ٣الذين تتراوح أعمارهم بني     
  ).١٣املادة ( سنوات يف بعض الكانتونات ٣ملن تتراوح أعمارهم بني صفر و

الوصول إىل   ز التنسيق بني معايري    الطرف على تعزي   الدولةَاللجنةُ  تشجِّع    
 وذلك بغية ضمان ،دخول املدرسةسن قبل مرافق التعليم ومراكز رعاية األطفال      

حصول مجيع األطفال الذين يعيشون يف إقليم الدولة الطرف على الفرص ذاهتـا             
  .دخول املدرسةسن من جهة االستفادة من رعاية األطفال والتعليم قبل 

ني القلق عدم وجود سياسة متسقة وشاملة لدى الدولة الطـرف           وتالحظ اللجنة بع    -٢٣
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً    . نبشأن تعزيز ومحاية ثقافة وطريقة عيش الروما والسنيت والينيش        

شكلة توفري مواقع للمتنقلني يف الكرفانات يف األجلني الطويـل  عدم إجياد حل ملإزاء استمرار  
  ).١٥املادة  (القصريو

جنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملموسة لتعزيز ثقافة وطريقة         توصي الل   
تشجيع الكانتونات على إنشاء عدد كاف من       ل و نعيش الروما والسنيت والينيش   

وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف     . ألجلني الطويل والقصري  يف ا مواقع الكرفانات   
 ورقـم   بـشأن عـدم التمييـز     ) ٢٠٠٩(٢٠ رقـم    نيإىل تعليقي اللجنة العام   

  .بشأن حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية) ٢٠٠٩(٢١
 وبـأن   ، الطرف باالمتثال اللتزاماهتا القائمة مبوجب العهد       الدولةَ وتوصي اللجنةُ   -٢٤

تأخذ يف االعتبار التزامات البلدان الشريكة هلا عند التفاوض علـى اتفاقـات جتاريـة               
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ويف هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف        . واستثمارية وعند إبرام هذه االتفاقات    
إىل البيان الذي وجهته اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية والـذي              

 الطـرف بـإجراء      أيضاً الدولةَ  وتوصي اللجنةُ . (E/C.12/1999/9) ١٩٩٩اعُتِمد يف عام    
ا واتفاقاهتا يف جمال التجارة اخلارجية من       تقييم لألثر بغية حتديد ما قد يترتب على سياساهت        

 االقتصادية واالجتماعية   مآثار تطاوِل متتع سكان البلدان الشريكة للدولة الطرف حبقوقه        
 للملكية الفكريـة    متشددةوعلى سبيل املثال، فإن فرض الدولة الطرف محاية         . والثقافية

 ميكن أن يؤثر تأثرياً ضـاراً بفـرص         تتجاوز املعايري املتفق عليها يف منظمة التجارة العاملية       
 ترى اللجنة أن    وإضافة إىل ذلك،  . احلصول على األدوية، مما ينتقص من احلق يف الصحة        

 اجلوانـب   -اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكيـة الفكريـة          "أحكام  ما يسمى   
زيـد  تالنبات   اجلديدة من    صنافبشأن االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية األ      " املوسعة

  .تكاليف اإلنتاج الغذائي مما يقوِّض على حنو خطري إعمال احلق يف الغذاء
مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية الرمسية     زيادة   الطرف على     الدولةَ وتشجِّع اللجنةُ   -٢٥
 يف املائة   ٠,٧املستوى الدويل وهو    حالياً إىل    يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،        ٠,٤٧من  
  .أسرع وقت ممكنيف 
وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ضمانات تكفل تطبيق قانون التـأمني              -٢٦

. ضد البطالة يف صيغته املنقحة الرابعة تطبيقاً ال يؤثر سلباً على مستوى معيشة املستفيدين             
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية عن              

  .األصل واجلنس والعمرتفّصل حبسب ر هذا القانون أث
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               -٢٧

  .مفصلة عن ظروف عمل السجناء وأجورهم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن تـشريعاهتا              -٢٨

  . إقليم الدولة الطرفحق كل شخص يف الزواج يف
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               -٢٩

، مبن فيهم األشخاص الذين     الذين ليست لديهم وثائق ثبوتية    مفصلة عن حالة األشخاص     
والذين ليس هلم أي وضع نظامي لإلقامة يف الدولة الطرف والذين   " غري شرعيني "ُيعتربون  

شون يف ظروف غري مستقرة دون احلصول على معظم احلقوق األساسية من حقـوق              يعي
وتطلب اللجنة أيـضاً إىل     . اإلنسانية، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

الدولة الطرف أن ُتدرِج يف تقريرها التدابري املتَّخذة حلمايـة هـؤالء األشـخاص مـن                
  .ن ُيصبحوا ضحايا لالتِّجار يف البشراالستغالل وسوء املعاملة ومن أ
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               -٣٠
مفصلة عن مدى امتثال اتفاق التعليم اخلاص ملعايري حقوق اإلنسان الدولية فيما يتعلـق              

  .نتونات االحتاد وعن التطبيق املوّحد هلذا االتفاق يف مجيع كا،باألشخاص ذوي اإلعاقة
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد استراتيجيات حلماية التنوع الثقايف،             -٣١

وذلك بطرق منها االعتراف مبا تقدمه خمتلف الفئات يف إقليم الدولة من مـسامهات يف               
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تتخـذ تـدابري           . الثقافة املعاصرة هلذه الدولة   

ة لتعزيز ثقافة تسامح يف مجيع أراضي البلد وذلك بطرق منها تشجيع وسائط اإلعالم هادف
وسوف تقدِّر  . مشكلة التعصب وكره األجانب   اشتداد  على إنتاج مواد وبرامج ملكافحة      

اللجنة قيام الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل بتقدمي معلومات مفصلة عن التقدم             
  .احملرز يف هذا الصدد

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول                -٣٢
  .االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على نطـاق   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعمِّم هذه املالحظات اخلتامية             -٣٣
ساط مـسؤويل الدولـة، والقـضاء،       على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف أو      واسع  

ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجة وتعميم هذه املالحظات على أوسع نطاق ممكن وإطالع            
أيـضاً   وتشجع اللجنةُ . اللجنة يف التقرير الدوري املقبل على اخلطوات املّتخذة لتنفيذها        

مع املـدين يف     الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملت          الدولةَ
  .تسبق تقدمي التقرير الدوري املقبلاليت ناقشة على املستوى الوطين املعملية 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تأوين وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقـة              -٣٤

  لتقــدمي التقــاريريف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقةالــواردة األساســية املــشتركة 
(HRI/GEN/2/Rev.6).  

تقريرها  ،٢٠١٥يونيه  / حزيران ٣٠حبلول  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم          -٣٥
اليت اعتمدهتا اللجنة    التقاريرتقدمي  الدوري الرابع املُعّد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة ل       

  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨يف عام 

        
  


