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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 ٢٠17 تشرين الثاين/نوفمرب 6-17

 *سويسرابشأن موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/٢1و 5/1ري جملس حقوق اإلنسان هذا التقرير عماًل بقرا أُعد   -1

 (1)ح   املصالاجل اا  اااحع لساعع  عشار  ور ا   ادمت ا االستعراض الدوري الشاام.  وهاو ماو  
 لكلما  ى لعدو اداً ابحلد األ صمو  اً تقي   عرضاً  تإىل االستعراض الدوري الشام.، ُعرض

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة  -اثنياا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (٢)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (3)اإلنسان
أشار  ، (4) فيما يتعلق ابلتوايا  املنعثق  عن وور  االستعراض الدوري الشام. السابق -٢

األشااا   ايا  يياعاالتفا يا  الدوليا  حلم منظم  العفو الدوليا  إىل أن سويسارا  اد ااد ت علاى
التفا يا   الختياارياحقوق األشاا  ذوي اإلعا ا ، والربوتوواو   من االختفاء القسري، واتفا ي 

بشاا ن  ٨٩1لياا  ر اا  حقااوق اللفاا. املتعلااق ت ااراء تقااد  العالقااا ، واتفا ياا  منظماا  العماا. الدو 
  (5)العم. الالئق للعما  املن ليني

يف الربوتووااااو  االختياااااري األو  امللحااااق ابلع ااااد اً سويساااارا إىل أن تكااااون  رفااااوُوعياااات  -3
لع د الدويل اخلا  ، والربوتووو  االختياري امللحق اب(6)الدويل اخلا  ابحلقوق املدني  والسياسي 
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األشاااا    والربوتووااو  االختياااري امللحااق ابتفا ياا (7)ابحلقااوق اال تصاااوي  واال تماعياا  والثقافياا 
  (٩)االتفا ي  املتعلق  خبفض حاال  انعدام اجلنسي و  (٨)إلعا  ذوي ا

إىل أن سويساارا مل تديااد، أثناااء االسااتعراض الاادوري الشااام.  ٢وأشااار  الور اا  املشاارتو   -4
مان اتفا يا   4٠)ج( و37و 1-1٠حتفظاهتاا علاى املاواو  السابق، التوايا  الداعيا  إىل ساح 

  (1٠)حىت تتمكن من ذلك تكيف تشريعاهتاحقوق اللف. وأوات أبن 
، ٢٠17يف أوائا.  ،منظم  العفو الدولي  إىل أن سويسرا  د بادأ و  جملس أوروابوأشار  -5

بشااا ن مناااع ومكافحااا  العناااف ضاااد املااارأ   تفا يااا  جملاااس أوروابالعمليااا  الربملانيااا  للتصاااديق علاااى ا
سااارا أن إىل أنااان ينعلااا  لسوي 1وأشاااار  الور ااا  املشااارتو   (11)سااالنعو (ا)اتفا يااا   والعناااف املنااا يل

  (1٢)تصدق على اتفا ي  اسلنعو 
كن ااا يف وضااع ماً أن احلكوماا  االحتاوياا  ليساات وائماا إىل منظماا  العفااو الدولياا وأشااار   -6

  (13)التوااااايا  هلااااا بتنفيااااذ حالاااا  املعلومااااا  ذا  الصاااال  بكفاااااء  إىل الكااااانتو   املاااا ذونإ ماااان
سويساارا لت ي اا  الظااروس املدسسااي  املالئماا  الااي تكفاا. التنساايق الفعااا   ٢  املشاارتو  ووعاات الور اا

باااني االحتااااو والكاااانتو   وا تماااع املااادين بشااا ن متابعااا  تواااايا  االساااتعراض الااادوري الشاااام. 
  (14) ا  املعاهدا  واإل راءا  اخلاا وهي

 (15)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
، التوايا  بشا ن ٢٠1٢العفو الدولي  إىل أن سويسرا مل تديد، يف عام أشار  منظم   -7

ومناذ ذلاك احلاني، اذُ اذ    (16) ك الت اماهتا بش ن حقاوق اإلنسااناملعاورا  الشععي  الي  د تنت
تدواااد أساااعقي  الدساااتور االحتااااوي علاااى املعااااي  الدوليااا ، ناااا في اااا معااااي  حقاااوق اإلنساااان معااااور  

  (17)٢٠1٨عام  إىل استفتاء شعيب يف "، ستقدمون الدويل اإلل ام ابستثناء "القان
وأعااارف مفااااوض االحتااااو األوروس حلقااااوق اإلنساااان )مفااااوض االحتااااو األوروس( عاااان  لقاااان  -٨

عاان القةااا   القااانون السويسااري عوضاااً بعنااوان " ٢٠15ي اذُ ااذ  يف عااام بشاا ن املعاااور  الشااععي  الاا
  (1٨)ا  انسحاف سويسرا من االتفا ي  األوروبي  حلقوق اإلنساناأل ان " ألهنا مل تستععد احتم

وأوااات منظمااا  العفاااو الدوليااا  أبن تقااارت  سويساارا وتااادع  مشااارو   اااانون يوساااع  ائمااا   -٩
بلاا  معااور  شاععي  لتشام. عادم توافق اا ماع القاانون الادويل ناو إلي اا إلاألسس الاي مكان االسات

  (1٩)فيناً حلقوق اإلنسان الذي تكون سويسرا  رف
إىل أن سويسااارا  علااات، يف وور  االساااتعراض الااادوري الشاااام.  ٢وأشاااار  الور ااا  املشااارتو   -1٠

الثاني ، عاد  تواايا  تادعوها إىل إنشااء مدسسا  و نيا  حلقاوق اإلنساان وفاق معااود ابرياس  و اد 
ملااد   ااس  اً أُنشاا  املرواا  السويسااري للاااربا  يف جمااا  حقااوق اإلنسااان ملرحلاا  حريعياا  ُمااد  و  الحقاا
ووعااات   (٢٠)ساانوا  أخاارح إلاحااا  الو اات إلعاااداو  ااانون ينشااو مدسسااا  و نياا  حلقاااوق اإلنسااان

ا لااس االحتاااوي لتقااد  مشاارو   ااانون إىل الربملااان ينشااو مدسساا  و نياا  حلقااوق  ٢الور اا  املشاارتو  
ملنااااااع ، واللجناااااا  الو نياااااا  (٢٢)و اااااادمت منظماااااا  العفااااااو الدولياااااا  (٢1)اإلنسااااااان وفااااااق معاااااااود ابريااااااس

  (٢4)توايا  مشاهب  4والور   املشرو   (٢3)التعذي 
السااللا  أبن حتاار  علااى ت ويااد اللجناا  الو نياا  ملنااع التعااذي  ابملااوارو  4وأوااات الور اا   -11

  (٢5)الكافي  الي متكن ا من أواء م مت ا بشك. ام وأن تكف. هلا االستقال  الالزم ألواء عمل ا
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ياااة املتعلقاااة إلقاااوق اإلنساااان مااا  مراوااااة القاااانون الااادو  تنفياااال االلتزاماااات الدول -جيم 
 اإلنساين الساري

 القضااي املشرتكة بني القطاوات -١ 

 (٢6)املساوا  وعدم التميي   
إىل أن متثيااا. املاارأ  ال يااا ا  وون املسااتوح املللاااوف بكثااا  يف  ٢أشااار  الور ااا  املشاارتو   -1٢

القياوياا  يف جماااال  السياساا  واإلوار  والعدالاا  والعلااوم جماااال  عديااد ، وبو اان خااا  يف األووار 
  (٢7)والشروا  اخلاا 

إىل أن سويساااارا مل تديااااد، يف االسااااتعراض الاااادوري الشااااام.  1وأشااااار  الور اااا  املشاااارتو   -13
وأشاار    (٢٩)الداعي  لسان  اانون شاام.  دياد بشا ن عادم التمييا  (٢٨)، التوايا ٢٠1٢ لعام

سايما يف ساياق  ثلرا  وأو ن  صور ملموس  بش ن احلماي  من التمييا ، ال إىل وراس  تُعني   و وو
  اهلوي  اجلنساني  وحامل ياملي. اجلنس  وملاير    وم وو نياملثليا  واملثليالقانون اخلا  وحيا  

  (3٠)افا  اجلنسني
سويساارا مكتاا  املدسسااا  الدمقرا ياا  وحقااوق اإلنسااان إىل أن القااانون اجلنااائ  يف وأشااار  -14
للمحاومااا  نو ااا  أحكاااام ذةاااع رقااا  أن هاااذه اجلااارائ   رمااا  الكراهيااا تتعلاااق ج اً أحكامااا تةااامني ال

  (31) الكراهيالتميي  وخلاف 
سويساارا أبنت تسااد الثلاارا  يف جمااا  احلماياا  ابعتماااو  ااانون  1وأوااات الور اا  املشاارتو   -15

 ديد و/أو تكييف التشريع احلايل على اعيد االحتاو والكانتو   مان أ ا. تاوف  ةايا  شاامل  
املياا.    وم وو اانياملثليااا  واملثليااوفعالاا  ماان التميياا  أبحكااام ااارف  بشاا ن الف ااا  الةااعيف  ماان 

 لياا تكييااف القااانون اجلنااائ  بو  (3٢)ااافا  اجلنسااني  اهلوياا  اجلنساااني  وحااامل يوملاااير  اجلنساا 
النساااء  ماان بين اا ،ضاد ف ااا  فتلفا املو ان تاوف  احلمايا  الفعالاا  والصارف  ماان خلااف الكراهياا  

 اااافا  اجلنساااني واهلويااا  اجلنسااااني  وحااااملو امليااا. اجلنسااا  وملااااير  ووم وو ااا ونواملثلياااا  واملثليااا
 ٢و دمت منظما  العفاو الدوليا  والور ا  املشارتو    (33)وق ه  وناإلعا   والال   واا  ذو واألش

  (34)مالحظا  وتوايا  يف هذا الش ن
االحتااو ابلعما. ماع الكااانتو    توأواا التنماي  العر ا مسا ل   ٢وأبارز  الور ا  املشارتو   -16

   (35)من أ . تنفيذ توايا  اللجن  األوروبي  ملناهة  العنصري  والتعص 
أبن الربملااان يعكااف يف الو اات احلااايل علااى منا شاا  اً وأخااذ  منظماا  العفااو الدولياا  علماا -17

املثلياني ابلتعا  عان ذلاك، ال يسامح ألزواج    وفةاالً (36)مشرو   انون يعيح زواج األزواج املثلياني
بو اان عاااام رقاا  أن األشااااا  املاارتعلني بعال اااا  مثلياا  سيسااامح هلاا  عماااا  رياا  بتعااا  أ فاااا  

  وأوات أبن تتاذ سويسرا التداب  الالزم  إلهنااء التمييا  الاذين يتعارض لان األزواج (37)شروائ  
  (3٨)سيما بتمكين   من ال واج وتع  األ فا  املثليون، وال

 ملاااايري اهلويااا  اجلنسااااني سويسااارا إىل أن  -ك  ملاااايري اهلويااا  اجلنسااااني  شاااعوأشاااار   -1٨
، (3٩)ا تماع السويساري حافا علاى  وتعاي  عاليا  مان الواا  ي الون مثلاون ف ا  تتعارض لدر ا  ال

وحقاو    ال سايما لفائاد  اانا  ملايري اهلوي  اجلنساني  لتدري  وإذواء الوع  بش ن اب وأوات
إىل القلاق مان أن اكااو  حارب  1  وأشاار  الور ا  املشارتو  (4٠) مستواي  الدولاالقرار على ييع 
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ملااايري اهلوياا  اجلنساااني ، يف حاااال  وثاا  ، علااى إ ااراء عمليااا   عياا  وإثعااا  عقم اا  وشاار  
، وأواات ابحلار  علاى أال (41)س   رق  انعدام أساس  اانوين لاذلكلالعرتاس القانوين بنو   ن

، ملاايري اهلويا  اجلنسااني  علاى ا  االعارتاس القاانوين بناو  اجلانسيا  ، يف إ اراءحرب اكااو  املدن
  (4٢)اخلةو  لعالج  يب ق   وع 

اااذ  يف اةونااا  األخااا   لكفالااا  احااارتام  1وأشاااار  الور ااا  املشااارتو   -1٩ إىل التاااداب  الاااي اذُ 
وضااااحت أن حقااااوق اإلنسااااان ليشاااااا  ذوي االختالفااااا  يف اخلصااااائ  اجلنسااااي  ولكن ااااا أ

أخال ياااا  اللااا  اإلحياااائ  الاااي أيااادها  نتوااايا  اللجنااا  الو نيااا  االستشااااري  السويساااري  بشااا
 1  وأواات الور ا  املشارتو  (43)مل تنفذ بعد من الناحي  العمليا  ٢٠16ا لس االحتاوي يف عام 

أبن تتااااااذ سويسااااارا يياااااع التاااااداب  الكفيلااااا  سمايااااا  ساااااالم  حاااااامل  اااااافا  اجلنساااااني العدنيااااا  
  (44)واستقالهل  الذايت وتقرير مص ه 

 (45)التنمي  والعي   واألعما  التجاري  وحقوق اإلنسان  
إىل أن سويساارا  ااد خفةاات مساااعدهتا اإلمائياا  رقاا   عوهلااا  5أشااار  الور اا  املشاارتو   -٢٠

مان الادخ. القاوم  اإلياايل الاي  ُاد  مت يف  يف املائا  ٠,7التواي  ب ايو  املساعد  اإلمائي  لتعلا  
وشاااجعت  ٢-17وفااق هااادس التنمياا  املساااتدام   (46)االسااتعراض الااادوري الشااام. الساااابق وور  

 سويسااارا علاااى تقاااد  خلت اااا لتنفياااذ توااااي  االساااتعراض الااادوري الشاااام. بوساااائ. تشااام. ساااعالً 
  (47) ديد  جلمع األموا  للتعاون الدويل

سويساارا إل ااراء عمليااا  تقيااي  لتاا ث  حقااوق اإلنسااان وأن  خااذ  ٢شاارتو  ووعاات الور اا  امل -٢1
  (4٨)برام اتفا ا  للتجار  احلر  مع الدو  الشريك إنتائج هذه العمليا  يف احلسعان  ع. 

أن سويسرا مل تكف. احرتام األعما  التجاري  حقوق اإلنساان  ٢وذور  الور   املشرتو   -٢٢
املتحااد  التو ي ياا  بشاا ن األعمااا  التجارياا  وحقااوق اإلنسااان واعتمااد  املعيناا  يف معاااود األماا  

فكا  أنشال  اً واضاحاً تنظيميااً فق  على التنظي  الاذايت اللاوع   وينعلا  أن تةاع سويسارا إ اار 
األعما  التجاريا  الا  تقاي  مقارهاا يف هاذا العلاد، بلرائاق مان بين اا باذ  العنايا  الوا عا  اإلل اميا  

  (4٩)سان والعي  بش ن حقوق اإلن

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (5٠)الشاص  األمنحق الفرو يف احليا  واحلري  و   
الحظت منظم  العفو الدولي  أن القانون اجلنائ  خيلو من حك  فظر على و ن اريح  -٢3

يف هاذا الصادو مل حتا   (51)التعذي ، مش   إىل أن توايا  االستعراض الدوري الشام. السابق
  وأواااات منظمااا  العفاااو الدوليااا  أبن تةاااع سويسااارا يف القاااانون اجلناااائ  ويف القاااانون (5٢)ابلت يياااد

والور ااا   (54)٢  و ااادمت الور ااا  املشااارتو  (53)فظااار التعاااذي  ااااراح اً اجلناااائ  العساااكري حكمااا
 مالحظا  وتوايا  يف هذا الصدو  (55)4املشرتو  

روبياااا  ملنااااع التعااااذي  واملعاملاااا  أو العقوباااا  القاسااااي  أو الالإنساااااني  اللجناااا  األو وأشااااار   -٢4
 أهناا مان اااهر  وحشاي  الشار   الاي يعادو قلاق ابلا تشعر بأهنا امل ين  التابع   لس أورواب إىل  أو
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، (56) فر اا  العماا. املعنياا  ابملااادرا فااراويف وااانتون  نيااف، ال ساايما ماان  اناا  أ مُتااارستاا ا   ال
 الئق بشك.  ذوروا أهن  عوملواأن اللالعي  العظمى من األشاا  الذين حتتج ه  الشر   رق  
، يف  والحظت اللجن  الو ني  ملنع التعذي  أن نظام االحتجاز  ع. اكاوم  أوثر تقييداً  -٢5

وثاا  ماان األحيااان، ماان النظااام امللعااق علااى املاادانني ابلسااجن، وبو اان خااا  ماان حياا  القيااوو 
ى حري  التنق.  ويف أقل  أماون االحتجاز  عا. اكاوما ، تُللاق األباواف عااو  علاى املفروض  عل

اً مااا يكااون االتصااا  ابلعااامل اخلااار   مقيااداً ساااع  يف اليااوم  ووثاا   ٢3اكتجاا ين يف ز زياان   ملااد  
بذريعااااا  احتماااااا  التوا اااااد، قااااا  أنااااان تعااااانيي للجنااااا  بشاااااك. متاااااواتر أن هاااااذه القياااااوو وانااااات قااااا  

االحتاااو إىل العماا. مااع الكااانتو   وتنفيااذ تااداب  مو  اا   ٢  ووعاات الور اا  املشاارتو  (75)متناسااع 
  (5٨)تكف. أن تستويف اروس االحتجاز  ع. اكاوم  معاي  حقوق اإلنسان

وبصاادو مرافااق األحااداق املللقاا ، الحظاات اللجناا  الو نياا  ملنااع التعااذي  مااع القلااق أن  -٢6
  (5٩)ماا تكاون مفر ا  يف التقيياد وال تتناسا  ماع األحاداق اروس االحتجاز  ع. اكاوم  عاو 

أن مدسسااا  عديااد  ال تعااا  حقااوق املاارأ  واحتيا اهتااا اخلاااا  ابلشااك. اً وذواار  اللجناا  أيةاا
السااالي ، وبو ااان خاااا  يف مرافاااق االحتجااااز  عااا. اكاومااا ، وشاااجعت الساااللا  علاااى أن تاااويل 

  (6٠)من األولوي اً حقوق اكتج ا  م يد
سويساااااارا أن ملااااااايري اهلوياااااا  اجلنساااااااني   - حظاااااات شااااااعك  ملااااااايري اهلوياااااا  اجلنساااااااني وال -٢7

  (61)اكتج ين، سواء وانوا  د أوينوا ابرتكاف  رم  أو من ملتمس  اللجوء، ضعفاء بو ن خا 
إىل أن اكتجااا ين  عااا. اكاومااا ، أو مااان يقةاااون عقاااوبت  ،  4وأشاااار  الور ااا  املشااارتو   -٢٨

مااا تكااون اً " عاااو  مااا يسااجنون يف السااجون نفساا ا يف أماااون منفصاال   ووثاا  و"اكتجاا ون إوارايً 
  (6٢)األماون ق  مناسع 

فتلفاا  ماان االحتجاااز اإلواري ُتلعيااق ريثمااا ياات   أن أشااكاالً  ٢والحظاات الور اا  املشاارتو   -٢٩
جيا    وذوار  الور ا  أن االحتجااز اإلواري (63)شا راً  1٨إبعاو األ ان ، وهو أمر  د يستلرق 

أال يلعق إالي ومالذ أخا   وإذا فُارض االحتجااز اإلواري رقا  ذلاك، فيجا  أن يكاون يف مرافاق 
  (64)خاا  ووفق نظام يتمي  بوضو  عن االحتجاز اجلنائ 

إىل أن مد  االحتجاز القصوح للُقصير الذين ترتاو  أعماره   4وأشار  الور   املشرتو   -3٠
  وأشااار  اللجناا  الو نياا  ملنااع التعااذي  إىل أهنااا أ اار  (65)شاا راً  1٢ساان  هاا   1٨و 15بااني 

ماان الكااانتو   فتجاا    لاايالً اً لي فااا  اكتجاا ين ألقااراض اهلجاار  تعااني  مناان أن عاادواً استعراضاا
الُقصيااار يف ااااروس اساااتثنائي  وملاااد  عااااو  ماااا تكاااون  صااا  ، بياااد أن ااااروس االحتجااااز يف بعاااض 

  ال يُفصاالون عاان الكعااار بلريقاا  مناسااع ، أو ألن نظااام املدسسااا  ال تناساا  الُقصياار، إمااا ألهناا
  (66)االحتجاز ال يتكيف مع احتيا اهت 

أن سويسااارا مل تقعااا. توااااي  تااادعو إىل إنشااااء، أو تعياااني،  4والحظااات الور ااا  املشااارتو   -31
قااااا  املصاااااحوبني الاااااذين يللعاااااون احلصاااااو  علاااااى وضاااااع  (67)مراوااااا  احتجااااااز فصصااااا  للُقصيااااار

صير ووضاع تاداب  السللا  تللاء االحتجاز اإلواري للقُ  4وات الور   املشرتو    وأ(6٨)امل ا ر
   (6٩)بديل  لالحتجاز

أثناااااء وور  االسااااتعراض  (7٠)أن سويساااارا رفةاااات توااااايتني 4والحظاااات الور اااا  املشاااارتو   -3٢
الكعاار على اتفا ي  حقوق اللف.  أما بصدو الفصا. باني اً الدوري الشام. الثاني  ألهنا أبد  حتفظ
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( لتمكااااني ٢٠٠7-٢٠17ساااانوا  ) 1٠والُقصياااار، فقااااد أم لاااات اتفا ياااا  حقااااوق اللفاااا. سويساااارا 
الكانتو   من تلعيق هذا الفص.  ومن امل   أن يت  الوفااء هباذا الوعاد يف الو ات احلاايل  وأواات 

نتو   السللا ت بتنفياذ الفصا. التاام والفعاا  باني الر اا  والنسااء يف يياع الكاا 4الور   املشرتو  
لكعااار وسااح  حتفظ ااا علااى ويف واا. مرفااق ماان مرافااق السااجون يف الااعالو، ووااذلك بااني الُقصياار وا

  (71))ج( من اتفا ي  حقوق اللف.37املاو  
اً أن اااروس االحتجاااز واناات  يااد   ااد  جلناا  جملااس أورواب ملكافحاا  التعااذيوذواار   -33

يعااااين مااان مشاااكل  االوتظاااا  علاااى و ااان اإلياااا ، ابساااتثناء ساااجن شاااان وولاااون الاااذي ماااا زا  
  ووعيت سللا   نيف الذاذ التداب  الالزم  إلجيااو حا. هناائ  هلاذه املشاكل  بوساائ. اخلل  

  (7٢)على رأس ا وضع بدائ. للسجن
إىل أن سويسارا النا قا  ابلفرنساي  تعااين مان اوتظاا  الساجون  4وأشاار  الور ا  املشارتو   -34

انعاااادام األماااااون يف بعااااض السااااجون إىل احتجاااااز بعااااض بو اااان خااااا   ففاااا  وااااانتون فااااووو، أوح 
 4  وأواااات الور ااا  املشااارتو  (73)اكتجااا ين يف ز زيااان الشااار   ناااا يتجااااوز احلاااد األ صاااى القاااانوين

السللا  أبنت تعذ   صارح   دها لتقلي. عدو ن الء السجون يف فتلاف ساجون الاعالو، وبو ان 
ُفتج  أي شاا  يف ز زيان الشار   ناا يتجااوز وولون واحلر  على االي  - أخ  يف سجن شان

  (74)ساع  4٨املد  القصوح ومقدارها 
أبن حتااادو ماااد  الع لااا  الت ويعيااا  القصاااوح  جلنااا  جملاااس أورواب ملكافحااا  التعاااذي وأواااات  -35

ملنااع التعااذي  مااع  ت اللجناا  الو نياا والحظاا  (75)يف ييااع وااانتو   سويساارااً أبربعاا  عشاار يوماا
ألشااااا  الاااذين يعاااانون مااان اضااالرااب  يف حالااا  اتادام احلاااعس االنفاااراوي القلاااق الشاااديد اسااا

  (76)نس أ اروسيداع   يف إلالسللا  على إجياو حلو  مناسع   تعقلي ، وحث

 (77)إ ام  العد ، نا يف ذلك مس ل  اإلفال  من العقاف وسياو  القانون  
عاااو  مااا تعاات في ااا هي ااا  أن الشااكاوح ضااد  ثلاا  الشاار    ٢الحظاات الور اا  املشاارتو   -36

تربل ااااا عال ااااا   يااااد  ابملشااااتكى مناااان، أو ذةااااع للمااااديرين نفساااا    وينعلاااا  أن يتاااااذ االحتاااااو 
تلعياااااق  (7٨)والكااااانتو   تااااداب  تكفاااا. أبن يتااااوىل مااااد  خااااا  ومسااااتق. علااااى اااااعيد الكااااانتون

 اإل راءا  يف حاال  الشكاوح اجلنائي  ضد الشر   
االعتقاااااا  حماااااام  الوهلااااا  األوىل" خاااااال  "ىل اساااااتحداق "إ 4وأشاااااار  الور ااااا  املشااااارتو   -37

املد ت" والحظت أن تلعيق هذا اإل راء خيتلف من وانتون إىل آخر  فف  واانتوين  نياف وفاووو، 
يعدو أن هذا اإل راء يلعق بلريق  سليم   واحلا  قا  ذلاك يف فرايعاورن ونيوشااتي. أو فالييان حيا  

لت  لعا   ليل   د األسف لعدم إنشاء هاذا  4  وأبد  الور   املشرتو  (7٩)ان  نحاملالستعاً ُسج  
أثناااء اإل ااراء املساامى "القااعض" وأوااات أبن تتاايح السااللا  مساااعد  حمااام أثناااء هااذا  احلااق أيةاااً 

  (٨٠)اإل راء أيةاً 
إىل تواي  مقعول  تدعو سويسارا إىل ضامان االساتعان  نحاام  4وأشار  الور   املشرتو   -3٨

املقعولا  ، فذور  أن تعديال   انون اللجاوء (٨1)اللجوء واكتج ين الذين ينتظرون الرتحي.للاليب 
أحااادثت حتساااينا  ملموسااا   بياااد أن هاااذه التعاااديال  لااان تصاااعح  فاااذ  إال يف  ٢٠16يف عاااام 

الساااللا  بتساااريع نفااااذ  4  وأواااات الور ااا  املشااارتو  (٨٢)ارياااح الحاااق فااادوه ا لاااس االحتااااوي
  (٨3)على  لعا  إعاو  النظراً اللجوء هذه واحلر  على أن ينلعق ذلك أيةتعديال   انون 
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 آليااا  الاادفا الواااو  إىل  عاادم إاحاا  ملنااع التعااذي  مااع القلااق والحظاات اللجناا  الو نياا  -3٩
  (٨4)ل  املد مدانني الذين يقةون عقواب   ويلل، ال سيما بو ن عام القةائي 

األشاااا  اكاارومني ماان حااريت   ال تتااا  هلاا ، ابسااتثناء أن  ٢وذواار  الور اا  املشاارتو   -4٠
احلصااو  علااى املساااعد  القانونياا  ماان حمااام، سااوح فاار  ضاا يل  اللتماااس املشااور  القانونياا  ماان 

  (٨5)شا  مده. مكن   الوثوق بن

 (٨6)احلراي  األساسي   
مااد  اخلدماا   ااانون اخلدماا  املدنياا  حاادو حرواا  التصاااد الدولياا  عاان  لق ااا ألن أعرباات  -41

سويسرا  أبقتوابإلضاف  إىل ذلك،  متيي ي  وعقابي  مقارن  ابخلدم  العسكري   بلريق  تعدواملدني  
اإلعفاااااء العسااااكري" املفروضاااا  علااااى املااااوا نني الااااذوور الااااذين ال ياااادوون اخلدماااا  ضااااريع  "علااااى 

 يا. يياع أشاكا  وذور  احلرو  أنن ينعل  لسويسارا أن ت  (٨7)وه  تدب  متيي ي أيةاً العسكري ، 
علاى اخلدما  العساكري  الاذين خيتاارون اخلدما   املعامل  التميي ي  الي يتعرض هلا املعرتضاون ضام ايً 

   (٨٩)مالحظا  وتوايا  يف هذا الصدو 5  و دمت الور   املشرتو  (٨٨)املدني  العديل 
يف مدشار املنظما  وأشار  منظم  مراسلني بال حدوو إىل أن سويسرا تتعوأ املرو  الساابع  -4٢

مان املروا  العشارين اً ملحواااً ، حمرز  تقدمبلداً  1٨٠من بني  ٢٠16العامل  حلري  الصحاف  لعام 
  وأعرباات املنظماا  عاان  لق ااا ماان ترواا  وسااائ  اإلعااالم، (٩٠)الااذي واناات حتتلاان يف العااام السااابق

وأباااد  املنظمااا   لق اااا   (٩1)سااايما وساااائ  اإلعاااالم امللعوعااا ، يف سويسااارا النا قااا  ابلفرنساااي  وال
ي اااادو االسااااتقال   ماااان تعاااااون شاصاااايا  سياسااااي  مااااع مااااالك  وسااااائ  اإلعااااالم تعاااااو ً اً أيةاااا

  (٩٢)التحريري لوسائ  اإلعالم
دوو إىل ويف مةاامار احلصااو  علااى املعلومااا  العاماا ، أشااار  منظماا  مراساالني بااال حاا -43

علااى الوقئااق الراياا  الااي تكااون فتاا  األنظااار إىل أن تكاااليف احلصااو  و ااوو  ااانون الشاافافي ، ال
  (٩3)وث   وب ء اإل راءا  و وهلا تشك. عقعا  تعر . إعما  هذا القانون  مرتفع  أحيا ً 

علاااى املساااائ. املتعلقااا  ابلصاااحاف  اً وساااللت منظمااا  مراسااالني باااال حااادوو األضاااواء أيةااا -44
متيا. إىل ةايا  الساري   التحقيقي  وابملعللني عن املاالفا   وأشار  إىل أن السللا  السويساري 

وتفاااوي أي حاارج عااام حمتماا. لل ي ااا  العاماا  أو اخلاااا ، وأن القااوانني ال تعااا  مساا ل  املعللااني 
املنا شا  عدُّ نشر املعلوما  املسرب  عن "عن ذلك، يُ    وفةالً (٩4)عن املاالفا  بشك. اريح

يُعا   علي ا ابللرام  نو ا    رم  - نا يف ذلك لوائح تنظي  عم. املصارس -الراي  السري " 
  (٩5)من  انون العقواب  ٢٩3املاو  
وأوااات منظماا  مراساالني باااال حاادوو أبن تقااوم سويساارات بتعااادي.  ااانون الشاافافي  بليااا   -45

من  انون العقواب ؛ والنظار يف اذااذ تاداب   ٢٩3إللاء الرسوم وتسريع اإل راءا ؛ وإللاء املاو  
الم وتعااادوها واعتمااااو تلاااك التاااداب ؛ واذااااذ تاااداب  تكفااا. ةايااا  لتع يااا  اساااتقال  وساااائ  اإلعااا

  (٩6)املعللني عن املاالفا  ومصاور الصحفيني

 (٩7)حظر ييع أشكا  الرق  
إىل أن أشااار مرواا  االستشاااار  والتاادري  ملكافحااا  اإلحااار ابلعشااار واالسااتلال  اجلنسااا   -46

أوضاح الفرياق و   (٩٩)علاى األ ا.اً املتعلق  ابالحار ابلعشر  اد   تنفياذها   ئيا (٩٨)ييع التوايا 
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 (1٠٠)فتلف تداب  مكافح  االحار ابألشاا  الاي اعتمادهتا سويسارا ناا يف ذلاك بشا ن الو ايا 
  (1٠4)، والتعاااون الاادويل(1٠3)واإل ااراءا  علااى اااعيد الكااانتو   (1٠٢)واملقاضااا  (1٠1)واحلماياا  

أنن أبرز أن االحار ألقراض التسو  القسري والعما. اجلاربي يف  لاا  اخلدما  املن ليا  وال راعا  ق  
  (1٠5)يف االزوايو آخذ مث. مشكل  وأنن والعناء والسياح 

وأواى املرو  أبنت تةاعف سويسرا   ووها ملكافح  العما. القساري ابتعاا  املسادولني  -47
الصل  هبذا الش ن  نقااب  وسواه  من اجل ا  الفاعل  ذا عن إنفاذ القانون ومفتش  العم. وال

وزايو  عاادو املاادانني ماان املتااا رين ابلعشاار بتحسااني وسااائ. حتديااد الةااحااي ؛ (1٠6)اسااتعا ياً اً هنجاا
؛ وزايو  عاادو وورا  تاادري  أفااراو الشاار   (1٠7)ووعم ا  وإااادار أحكااام أشااد و اا   علااى اجلنااا 

واكاااامني فيماااا يتعلاااق ابلتصااادي لالحاااار ابلعشااار والعمااا. القساااري واملاااوافني القاااانونيني والقةاااا  
  (1٠٨)والتسو  القسري واإلوراه على األنشل  اإل رامي 

وأشاااار فريااااق اخلاااارباء املعاااا  نكافحاااا  اإلحاااار ابلعشاااار إىل أن الاااان  اااااراح  يف تعريااااف  -4٨
لعم. القسري، أو اخلادما  االحار ابلعشر، بصيلتن الوارو  يف القانون اجلنائ ، على أن مفاهي  ا
مان االساتلال   اد يادوي إىل  القسري ، والرق واملمارسا  الشعي   ابلارق واالساتععاو تعاد أشاكاالً 

  (1٠٩)إعما  هذا احلك  بشك. أفة.
لةااااحااي االحااااار اً إىل أن تصاااااريح اإل اماااا  ال مُتاااانح تلقائياااا ٢وأشااااار  الور اااا  املشاااارتو   -4٩

ن ساااوح بناااد واحاااد مكااان الكاااانتو   مااان مااانح تصااااريح اإل امااا  ابلعشااار، إذ ال يو اااد يف القاااانو 
عنااادما يتعااااون الةاااحي  ماااع ساااللا  اإل اااراءا  اجلنائيااا ، أو ألن وضاااعن الشاصااا  ال يسااامح 
بعووتاان إىل بلااده  وجياا  علااى سويساارا أن تكفاا. احلماياا  جلميااع ضااحااي االحااار ابلعشاار وتقاادم 

  (11٠)الدع  هل  بلريق  مالئم 
ن إإىل أن مثااا  فجاااو  واساااع  ال تااا ا   ائمااا  يف التنفياااذ، إذ  1 ااا  املشااارتو  وأشاااار  الور  -5٠

وأوااااات الور اااا  أبن تتصاااادح  (111)الكااااانتو   حاااار  يف أن تقاااارر التااااداب  الااااي ينعلاااا  أن تُتاااااذ
سويساارا لالحااار ابلعشاار وفااق هنااج شااام. علااى الصااعيد الااو   برمتاان ، وتراااد  ثاا  خلاا  العماا. 

  (11٢)الو ني  وتستوثق من تنفيذها، عرب معاي  إل امي ، بشك. موحد يف ييع الكانتو  

 ق يف اخلصواي  واحليا  األسري احل  
بشاا ن  أن سويساارا  ااد اعتمااد   عاا. و اات  صاا   ااانو ً  إىل ٢أشااار  الور اا  املشاارتو   -51

ووائااار االساااتاعارا  جييااا ، يف ااااروس معينااا ، الرااااد اجلمااااع  لالتصااااال  السااالكي   وُوعيااات 
سويسرا ل ال تسمح لدوائر االستاعارا  نمارس  الر اب  على شعك  االتصاال  السلكي  وحتديد 

  الثانويااااا  )العيااااا   الفو ياااا ( لساااااللا  الظااااروس الااااي مكاااان، أو جيااااا ، في ااااا تساااالي  العيااااا 
  (113)اإل راءا  اجلنائي  أو لدوائر االستاعارا 

 احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية -3 

 (114)ومداتينيف العم. الالئق ويف اروس عم. عاول  احلق   
اجلنساني، فااملرأ  إىل أن سوق العم. يتس  ابلتميي  بشاد  باني  ٢أشار  الور   املشرتو   -5٢

تعمااا. إىل حاااد بعياااد يف امل ااان املساااما  "انثويااا " اوهااا  عااااو  ماااا تكاااون  ليلااا  األ ااار  و اااد ازواو 
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التفاااو  يف األ ااور بدر اا  ملحوااا  وفااق مسااتوح التاادري  والرتعاا  يف اهلاارم الااوايف  ووااا. يف 
ياا ، تعماا. املاارأ ، يف للتوفيااق بااني احليااا  امل نياا  والعائل ونشاادا ً يف املائاا    3٠بعااض األحيااان إىل 

بدوام   ئ  أو تتعرض لظاهر  "الرعايا  قا  املدفوعا  األ ار"  و اد وعيات سويسارا  ،أحيان وث  
إىل اذاذ تداب  إل امي  لتقلي. التفاو  يف األ ور بني الر ا  والنساء يف ييع ا ااال  وتشاجيع 

  (115)متثي. املرأ  بشك. أفة. يف األووار الرئيسي 

 يف الةمان اال تماع احلق   
إىل أن الرعاياااا  اال تماعياااا  مكاااان أن ذفااااض باااا. وتللااااى،  ٢أشااااار  الور اااا  املشاااارتو   -53

نو   السوابق القانوني  للمحكم  االحتاوي  العليا، إذا وانت حا   الشاا  املعا  للمسااعد  
 تعاااا ح إىل خلاااا  ارتكعاااان  ووعاااات سويساااارا إىل الكااااف عاااان السااااما  بفاااارض  يااااوو علااااى الرعاياااا 
اال تماعيا ، ناا يف ذلاك القياوو الاي تكاون نثابا  عقوبا   ويعيا ، تادوي إىل خفةا ا إىل مااا وون 

  (116)احلد األوىن الذي حدوه القانون
اً إىل أن  اليب اللجوء الذين رُف ةت  لعااهت  وتلقاوا  ارار اً أية ٢وأشار  الور   املشرتو   -54

ال فق هل  سوح تلق  املساعد  اللارئا  الاي يكفل اا ابإلبعاو يستععدون من الرعاي  اال تماعي  و 
  (117)الدستور وأن هذه القاعد  تشم. الُقصر واألسر

إىل نقاا  املرتيااني الشاافويني يف ييااع جماااال  اسااتحقا ا   ٢وأشاار  الور اا  املشاارتو   -55
او إىل الةاامان اال تماااع  يشااك.، يف أحيااان وثاا  ، عقعاا  واا واء أمااام امل ااا رين  وُوعاا  االحتاا

تشااااجيع الكااااانتو   علااااى اذاااااذ التااااداب  الالزماااا  الااااي تكفاااا. و ااااوو املرتيااااني الفااااوريني أثناااااء 
  (11٨)االستشارا  اال تماعي ، أو القانوني ، أو اللعي 

 (11٩)حلق يف مستوح معيش  الئقا  
إىل أن سويسارا، وإن وانات مان باني أعلاى العلادان ور ا  مان  5أشار  الور ا  املشارتو   -56

زو علاااى ذلاااك أن الااانظ    نساااعياً اً حيااا  التنميااا  العشاااري ، فااارن معاااد  الفقااار في اااا ال يااا ا  مرتفعااا
يف السااانوا  القليلاا  املنصااارم  وأساافر  عااان اً اال تماعياا  متياا. إىل التشاااتت وقااد  أوثااار تشاادو

وُوعيات سويسارا إىل   (1٢٠)تعقيدا  إواري  عديد  يعاين من ا من ه  سا   للحماي  اال تماعي 
  (1٢1)أثناء االستعراض الدوري الشام. 1د  بر جم ا لتحقيق هدس التنمي  املستدام  ر   تق

 (1٢٢)احلق يف الصح   
إىل أن التااا مني الصاااح  إل امااا ، وهاااو يشااام.  ائفااا  واساااع   1أشاااار  الور ااا  املشااارتو   -57

 النلااااق مااان اخلااادما  اللعيااا  تتةااامن اإل  ااااض، وماااا أن سويسااارا تتااايح بو ااان عاااام خااادما 
  بيد أن الور   أضاافت أن التمتاع بانفس املساتوح (1٢3)الصح  اجلنسي  واإلجنابي  اجليد  وامليسور 

جلمياع مان يعيشاون يف سويسارا، مشا   إىل الدراساا  الاي خلصات إىل اً من الصاح  لايس متاحا
 يف املتوساا  ماان املسااتوح الااذي يتمتااع باان قاا  امل ااا ريناً أن وضااع امل ااا رين الصااح  أسااوأ وثاا  

  (1٢4)من السكان
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إىل أنن ينعلا  لسويسارا أن تةاع اسارتاتيجي  و نيا  تكفا. حصاو   ٢وأشار  الور   املشرتو   -5٨
الف ااا  الةااعيف ، مثاا. املااراهقني وامل ااا رين، علااى خاادما  الصااح  اجلنسااي  واإلجنابياا ، نااا يف ذلااك 

  (1٢5)خدما  تنظي  األسر ، على  دم املساوا  مع ق ه 
عن القلق ألن الت مني الصاح  ال يللا  وساائ. مناع احلما.،   1ور   املشرتو  وأعربت ال -5٩

وأواات سويسارا  (1٢6)وما أن االستحقا ا  اال تماعي  ال تتةمن تكاليف وسائ. منع احلما.
  (1٢7)تعاو  النظر يف هذا الوضع

ذا  أمهيااا  إىل أن االنتحاااار، وإن ترا اااع، فرنااان ال يااا ا  مسااا ل   5وأشاااار  الور ااا  املشااارتو   -6٠
وشجعت سويسرا على عرض وساائل ا ملناع االنتحاار وساع. حتساين ا خاال  وور  االساتعراض الادوري 

 (1٢٩)سويسااارا أن ملاااايري اهلويااا  اجلنسااااني  -   وأبااارز  شاااعك  ملاااايري اهلويااا  اجلنسااااني (1٢٨)الشاااام.
  (13٠) هيكونون عرض  لالنتحار بدر   عالي  وأوات بتةمين   يف خل  منع االنتحار وتداب

وتناولت منظم  ماوا   واليا  مينيساوا امل تماني سمايا  احلاق يف احلياا  مسا ل  االنتحاار  -61
  وأشااار  املنظماا  إىل أن (131)نسااعد  اللعياا  وهاو إ ااراء  ااانوين يف سويسارا يف اااروس حمادو 

الاذين  توساعت وها   اد تشام. املرضاى الظروس الي يعد في اا االنتحاار بواسال  اللعيا  مقعاوالً 
أن  ارسااا  االنتحاااار نسااااعد  اً   وذوااار  املنظمااا  أيةااا(13٢)ال يعاااانون مااان مااارض ال شااافاء منااان

  وأباادح التحااالف (133)اللعياا  تشاا ، يف بعااض احلاااال ، إىل اخفاااق يف تااوف  الرعاياا  املللفاا 
  (134)مالحظا  يف هذا الصدو( ADF International)الدويل للدفا  عن احلري  

 اص حمددين أو جممووات حمددةحقوق أشخ -4 

 (135)املرأ   
إىل اإلحصاااااءا  الراياااا  الااااي ُتظ اااار أن العنااااف اجلنساااااين  1أشااااار  الور اااا  املشاااارتو   -6٢

  وإضاااف  إىل ذلااك، (136)والتعقاا  مااا فت ااا مااثالن مشااكل  وذواار  أن اجل ااوو جياا  أن تةاااعف
  (137)بعدأابنت الدراسا  أن احلا   إىل أماون  وي الةحااي مل ُتسد 

إىل أن النساء امل ا را  ال زلن مةلرا ، يف وث  من األحياان، اً أية 1وأشار  الور    -63
اً رقاا  تعاادي. القااانون االحتاااوي بشاا ن األ اناا ، للعقاااء يف إ ااار زواج يلقااني فياان سااوء املعاملاا  خوفاا

اً ف املنااتظ " معيااار ماان فقاادان تصااريح إ ااامت ن بسااع  اذاااذ احلااد األوىن املرتفااع ماان "الشااد " "والعناا
أن السااااللا  ال تاااارتو العتاااا  يف اسااااتادام  ٢  وذواااار  الور اااا  املشاااارتو  (13٨)لإلثعااااا  أمااااام اكاااااو 

اهلااام  الواسااع الااذي يتيحاان هلااا القااانون يف قاا  مصاالح  الةااحااي، وهااو أماار يُعااني   احلا اا  لوضااع 
  (13٩)أفة.اً معاي  موحد  وتدري  املعنيني ابألمر تدريع

سويسااارا ناااا يلااا ت تكيياااف القاااوانني، ناااا يف ذلاااك القاااانون  1وأواااات الور ااا  املشااارتو   -64
االحتاوي بشا ن وعا  الةاحااي، علاى كاو يكفا. تلقا  يياع ضاحااي العناف اجلنسااين، نان فاي   

، ووضااع خلاا  عماا. و نياا  ملكافحاا  العنااف (14٠)امل ااا را  والال  ااا ، حااا ت   ماان املساااعد 
العنااااااف املناااااا يل واجلنساااااا  والتتعااااااع، مااااااع إيااااااالء عناياااااا  خاااااااا  لنساااااااء اجلنساااااااين، نااااااا يف ذلااااااك 

االحتاو على  ع. معاي  إعما   انون الرعاااي األ انا   ٢  وحثت الور   املشرتو  (141)األ ليا 
أوثاار مروناا  واحلاار  علااى أن تكااون األحكااام املتعلقاا  ساااال  الشااد  عنااد ماانح تاارخي  اإل اماا  

وأباد    (14٢)انتو   مان تلعيق اا بلريقا  منصاف  وموحاد مفصل  بو ن خا  حىت تتمكن الك
 مشاهب   (144)وتوايا  (143)منظم  العفو الدولي  مالحظا 
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 (145)األ فا   
إىل  األ فاا  تو اع علاى املعاور  العامليا  إلهنااء يياع أشاكا  العقوبا  العدنيا  الايأشار   -65

  ويف سويساااارا، (147)حتظاااار اااااراح  العقاااااف العاااادين يف املناااا   (146)أن احلكوماااا  مل تديااااد تواااااي 
  (14٨)يف املن   ويف ييع أشاكا  الرعايا  العديلا اً اماً ُفظر العقاف العدين على األ فا  حظر  ال

والحظاات املعاااور  العاملياا  اعتماااو تعااديال ، منااذ االسااتعراض السااابق، تعاا ز ةاياا  األ فااا  ماان 
  (14٩)ت وي " الذي تدوده السوابق القانوني  مل يُل  بعد على كاو ااريحاالعتداء، بيد أن "حق ال

"حاق الت ويا " وأن حتظار بشاك. اً أن تلل  فاور   يف وضع تواي  تدعو سويسرا إىل و م. املعاور 
  (15٠)واضح ييع أشكا  العقاف العدين لي فا  يف ييع األماون، ومن بين ا املن  

ازواو عااادو الُقصياار قاا  املصاااحوبني خااال  الساانوا  األرباااع  4وحساا  الور اا  املشاارتو   -66
بتقاارير التفااو  باني الكاانتو   مان اً   وأخذ  الور   املشارتو  علما(151)املاضي  بشك. ملموس

، (15٢)حياا  اإليااواء وعاادم تاادري  "أشاااا   ااديرين ابلثقاا " يعياان   القااانون ملرافقاا  القاااارين
الزماا  لتاادري  األشاااا  املوثااوق فااي   الااذين فااا  إلااي   ف وااات السااللا  ابذاااذ التااداب  ال

  (153)الُقصير ق  املصحوبني واحلر  على أالي يُعام. القصر معامل  العاللني من الناحي  العملي 
إىل أن األ فاا   االيب اللجاوء قا  املصاحوبني يُنظار إلاي   يف املقاام  ٢وأشار  الور ا  املشارتو   -67

شاا  ضعفاء  اديرين ابحلمايا  بعاد ذلاك  وال يتلقاى القصار املسااعد  يف مراوا  األو  و  ان  مث و 
تسجي.  االيب اللجاوء واساتقعاهل ، وبو ان خاا  خاال   لسا  االساتما  األوىل  وها  ال فصالون علاى 
املشااور  القانونياا  ا انياا  ومااا حاادوهتا اتفا ياا  حقااوق اللفاا.  وفاار  احلصااو  علااى السااكن والتعلااي  قاا   

وُوعيت سويسرا لوضع إ راء حمدو للجاوء خيات  ابلقصار قا  املصاحوبني مكان   مان االساتفاو  وافي   
ماان املشااور  القانونياا  ا انياا  منااذ  لساا  االسااتما  األوىل ويتاايح هلاا  الاادع  اال تماااع  والنفساا  الكااايف 

  (154)واحلصو  على التعلي 

 (155) األشاا  ذوو اإلعا   
ملنااع التعااذي  أن مدسسااا  اللاا  النفساا  تسااتادم بشااك. الحظاات اللجناا  الو نياا   -6٨

منااتظ  تااداب  التقييااد اجلساادي والكيميااائ  الااي ال تكااون خاضااع  لقواعااد تنظيمياا  وافياا  يف وثاا  
  (156)من األحيان

 (157)األ ليا   
إىل أن يااعي اليناي  والسايني  اد حظيتاا ابالعارتاس الراا   ٢أشار  الور ا  املشارتو   -6٩
و  ليااا  و نيااا  ابملعااايف الاااوارو يف اتفا يااا  جملاااس أورواب اإل اريااا  بشااا ن األ لياااا  الو نيااا  مناااذ هبمااا  
  ويف سياق القاانون اجلدياد لتشاجيع الثقافا ، تع اد  سويسارا أبن تعا ز هبما  ثقافا  1٩٩٨ عام

األ ليااا  هااذه  وجياا  علااى سويساارا أن حتاارتم وا عاهتااا القانونياا  حيااا  ياااعي الينااي  والساايني 
تنظر يف إمكان االعرتاس ابلروما و  لي   وال بد من توعي   ثل  السللا  والشر   بوضع هذه و 

  (15٨)األ ليا  الثالق ابالستعان  بتداب  إذواء الوع  املو    هل 
اار  -7٠ ويف سااياق الرتوياا  علااى الاادور احلاساا  ملعرفاا  اريااح الرومااا يف ف اا  وضااع   احلااايل، ذوي

مان أساره  يف سويسارا سجا  أن اً أ فا  الروما والياني   د أُبعادوا  سار  مفوض جملس أورواب أبن
 روالاااادي   ساااايعج ون عاااان تااااربيت   ليصااااعحوا مااااوا نني ااااااحلني  وأشااااار املفااااوض إىل أن اعتااااذا
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وماا أبدتان مان اساتعداو يف اةونا  األخا   لتعويةا    اً للةحااي الذين أُبعادوا  سار اً احلكوم  الحق
  (٩15)وا  خلو  إجيابي 

 (16٠)امل ا رون والال  ون و العو اللجوء  
أشار  نقاب  العامال  والعاملني املشرتو  بني امل ان إىل أن عادو األشااا  الاذين يعيشاون  -71

 76 ٠٠٠يف سويسااااارا وون أن يكاااااون ساااااوزهت  تصاااااريح اااااااد يعلااااا ، حسااااا  وراسااااا  حديثااااا ، إىل 
ماااا. املناااا يل ويف امللاااااع  وأعمااااا    ومااااارس هاااادالء األشاااااا  يف املقااااام األو  الع(161)شااااا 

  وبسااع  وضااع هاادالء األشاااا  اهلاا ، يتعرضااون ألبشااع (16٢)التشاالي  أو التجااار  العساايل 
أنااااااوا  االسااااااتلال  ويكونااااااون عرضاااااا  أوثاااااار ماااااان سااااااواه  ألن يصااااااعحوا ضااااااحااي للماالفاااااااا  

  وهاا  بااذلك معرضااني بشااك. خااا  ألن يكونااوا ضااحااي  اارائ  ماان  عياا. اإلحاااار (163)اجلنائياا 
عان انت اواا   ابلعشر واالستلال  والت ديد واإلوراه واختالس االستقلاعا  من األ ور، فةالً 

  (164) انون الت مينا  الصحي 
وحسااا  نقابااا  العاااامال  والعااااملني املشااارتو  باااني امل ااان، تعااا ح املشااااو. املشاااار إلي اااا  -7٢

ويساارا نو اا  القااانون بشااك. معاشاار إىل حاار  األشاااا  الااذين ال يتمتعااون بوضااع  ااانوين يف س
  ووعت النقاب  جملس حقوق اإلنسان إىل تقد  التوايا  التاليا  (165)االحتاوي بش ن األ ان 

ماان القااانون االحتاااوي بشاا ن األ اناا ، أي احلكاا   115إىل السااللا  السويسااري ت إللاااء املاااو  
ابلساجن النافاذ  ، أو يعملون في اا، وون تصاريحاألشاا  الذين يقيمون يف سويسرا الذي يدين

ملاااد  عاااام، واساااتععاو أي إ اااراءا   نائيااا  بساااع  الوضاااع اإلواري ضاااد الةاااحااي الاااذين يعللاااون 
  (166)السللا  ابملاالفا 

ماااان امل ااااا رين متااااون إىل مرواااا  شياسااااو اً وعاااا  اً  أن عاااادو 4والحظاااات الور اااا  املشاااارتو   -73
للجوء اً عن م وح، أو  لع اً لدخو  سويسرا سثاً سعي ٢٠16)تيسان( احلدووي منذ ايف عام 

ماا يُارو حاراس احلادوو السويساريون هادالء امل اا رين كااو اً أو بليا  الععاور كاو بلادان أخارح  ووثا  
بلاااد آخااار وون ت وياااده  ابملعلوماااا  الكافيااا  بشااا ن إ اااراء  لااا  اللجاااوء أو إاحااا  الفراااا  هلااا  

  (167)إليدا   ل  ابللجوء، إن ه  رقعوا يف ذلك
إىل أن مساااااادولي  احتجاااااااز امل ااااااا رين تقااااااع علااااااى عاااااااتق  3 اااااا  املشاااااارتو  وأشااااااار  الور  -74

   وفةاالً الكانتو  ، ولذلك مل تتح الدولا  االحتاويا  بياا   االحتجااز اإلواري للم اا رين علنااً 
عاان ذلااك،  ااد تاادوي الساالل  التقديرياا  الااي تتمتااع هبااا سااللا  الكااانتو   يف الو اات احلااايل يف 

  (16٨)بين ااً شديد تتفاو  تفاواً  هذه املسائ. إىل  ارسا 
إىل أن العنياا  التحتياا  ملراواا  التسااجي. واملعاجلاا  اخلمساا  الااي  ٢وأشااار  الور اا  املشاارتو   -75

مكن أن تُقدم إلي ا  لعا  اللجوء ال تكف  يف الو ت احلايل الستيعاف  اليب اللجوء على كاو 
  وأبااد  (16٩)ا  الةااعفاء واأل فااا مالئاا   ويشااك. هااذا الوضااع مشااكل  يعاااين من ااا بو اان خاا

مان عادم وفايا  مرافاق اال اما  املتاحا  ليسار وللنسااء املساافرا  اً منظم  العفو الدويل  لق ا أيةا
إىل أن سويسااارا جيااا  أن  ٢  وأشاااار  الور ااا  املشااارتو  (17٠)لوحااادهن يف عااادو مااان الكاااانتو  

  (171)تكف. للاليب اللجوء اروس معيش  تستويف املعاي  الدولي 
وأشار  منظم  العفو الدوليا  إىل أن إ اراءا  اللجاوء ال تاوفر علاى الادوام ةايا  وافيا   -76

وأو ، يف بعاض األحياان، إىل أن تعياد سويسارا  االيب جلاوء رُف ةات  لعااهت  إىل بلاده  األاال  
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ض  لعاان ، مشاا   إىل حالا   الا  جلااوء رُفاوافيااً اً  وون تقياي  املااا ر الااي  اد يتعرضاون هلااا تقييما
وأوااات منظماا  العفااو الدولياا  أبن تتاااذ سويساارا ييااع التااداب   (17٢)اعُتق اا. وُعااذ  ف عنااد عووتاان

الالزماا  الااي تكفاا. إ ااراء تقيااي  شااام. ملاااا ر انت اوااا  حقااوق اإلنسااان الااي  ااد يتعاارض هلااا 
   (173) العو اللجوء الذين تُرفض  لعاهت   ع. أن تقرر إعاوهت 

يتس  اً من أن سويسرا تلعق اتفا ي  وبلن تلعيقاً الدولي   لق ا أيةوأبد  منظم  العفو  -77
إىل بنااد االسااتثناء الااذي جيااوز نو عاان للدولاا  تسااجي. اً بقاادر وعاا  ماان التشاادو وال تلجاا  إال  ور 

 ٢ وأشار  الور   املشارتو   (174)الللعا  يف حاال  مل مش. األسر  أو القاارين ق  املصحوبني
من املرون  يف تلعيق ا اتفا ي  وبلن وأن تستععد اإلعاو  عناد اً   أن تظ ر م يدإىل أن سويسرا جي

و وو احتما  أبن يتعرض األشاا  املعنيون لظروس معيشا  قا  مقعولا ، ال سايما حاني يتعلاق 
  (175)األمر ابلةعفاء

ويا  وأوات منظم  العفو الدولي  أبن يكون االضل او القائ  على امليا. اجلنسا ، أو اهل -7٨
سويسارا الةاوء  -   وساللت شاعك  ملاايري اهلويا  اجلنسااني (176)اجلنساني ، حج  سائل  للجاوء

علااى وضااع ملااايري اهلوياا  اجلنساااني  الااذين يللعااون اللجااوء وعلااى الصااعواب  الااي يوا  وهنااا يف 
  (17٨)وأوات بتقيي  وضع   اخلا  ن يد من العناي  (177)إ راءا   لع   اللجوء

حرو  التصاد الدولي  إىل أن عمليا  التنقايح الاي ُأ ريات علاى  اانون اللجاوء وأشار   -7٩
، مشاا   إىل أن (17٩)الااذين يللعااون اللجااوء  ااد سااد  العاااف يف أحكاماان أمااام املعرتضااني ضاام ايً 

املتعلق   1٩51سويسرا ينعل  أن تعح  بعناي  يف مدح امتثا  أحكام هذا القانون التفا ي  عام 
  (1٨٠)بوضع الال  ني

 عدمو اجلنسي   
إىل أن القااانون السويسااري ال فماا  ماان انعاادام اجلنسااي  عنااد  3أشااار  الور اا  املشاارتو   -٨٠

نساااي  املااايالو  فعمو ااا  القاااانون السويساااري، ال مكااان للفااا. عاااد  اجلنساااي  احلصاااو  علاااى اجل
  وأواات (1٨1)وا بشك.  انوين ملد   اس ساناً عسي " إذا وان مقيمالسويسري  إالي بتجنيس "م

الور ااا  أبن تةاااع سويسااارا ضاااما   تكفااا. حصاااو  يياااع األ فاااا  الاااذين يولااادون يف سويسااارا 
عناد اً ويصعحون عدم  اجلنسي  إن مل فصالوا علاى اجلنساي  السويساري  علاى تلاك اجلنساي  تلقائيا

  (1٨٢)ميالوه ، وفق الت اما  سويسرا نو   اتفا ي  حقوق اللف.
أن سويسرا تفتقار إىل إ اراء وإ اار  اانوين خاااني لتحدياد  3ملشرتو  والحظت الور   ا -٨1

النعاادام اجلنسااي  ويُفاارتض، يف  اً ضاايقاً   وتلعااق السااللا  السويسااري  تفساا  (1٨3)انعاادام اجلنسااي 
احلصو  على  نسي   - يف املستقع. -وث  من األحيان، أن مقدم  الللعا  سيكون بوسع   

أن يكاون اً لاذلك  وتقتةا  املمارسا  املتععا  يف سويسارا أيةااً تععابلده  األال  فرُتفض  لعااهت  
 1٩54عااام  اتفا ياا الشااا   ااد فقااد  نساايتن السااابق  وون خلاا  مناان، وهااو أماار يتنااا ض مااع 

  (1٨4)بش ن وضع األشاا  عدم  اجلنسي 
أبنت تةاااف  سويسااارا اللاااابع الراااا  علاااى إ اااراء حتدياااد انعااادام  3وأواااات الور ااا  املشااارتو   -٨٢

جلميااع األشاااا  يف سويساارا بلااض اً ومتاحاا وفعاااالً اً اجلنسااي  وتكفاا. أن يكااون هااذا اإل ااراء منصااف
مااع  اماااً  النظاار عاان وضااع   القااانوين؛ وحتاار  علااى اتساااق تعريااف "الشااا  عااد  اجلنسااي " اتسااا اً 

بشا ن وضاع األشااا  عادم  اجلنساي ؛ وتساتحدق  1٩54التعريف املنصو  علين يف اتفا ي  عاام 
  (1٨5)االتفا ي  للتجنس جلميع عدم  اجلنسي ، وفق الت اما  سويسرا نو   تلكاً  ميسر إ راءً 
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