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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 17-6تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠17

موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

سويسرا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشاام .وهاو ماو لساعع عشار ور ا ادمت ا اجل اا اااحع املصالح
إىل االستعراض الدوري الشامُ ،.عرضت عرضاً مو اً تقيداً ابحلد األ صى لعدو الكلما

()1

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااة( )٢والتعا اااون م ا ا اهلليا ااات واةيحلا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
 -٢فيما يتعلق ابلتوايا املنعثق عن وور االستعراض الدوري الشام .السابق ( ،)4أشار
منظم العفو الدوليا إىل أن سويسارا اد ااد ت علاى االتفا يا الدوليا حلمايا يياع األشااا
من االختفاء القسري ،واتفا ي حقوق األشاا ذوي اإلعا ا  ،والربوتوواو االختيااري التفا يا
حقااوق اللفاا .املتعلااق ت اراء تقااد العالقااا  ،واتفا يا منظما العماا .الدوليا ر ا  1٨٩بش ا ن
()5
العم .الالئق للعما املن ليني
ووعي اات سويسا ارا إىل أن تك ااون رفا ااً يف الربوتوو ااو االختي اااري األو امللح ااق ابلع ااد
-3
ُ
الدويل اخلا ابحلقوق املدني والسياسي ( ،)6والربوتووو االختياري امللحق ابلع د الدويل اخلا
__________

*

مل حترر هذه الوثيق ع .إرساهلا إىل ووائر الرتي التحريري يف األم املتحد
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ابحلقااوق اال تصاااوي واال تماعيا والثقافيا ( )7والربوتووااو االختياااري امللحااق ابتفا يا األشاااا
()٩
ذوي اإلعا ( )٨واالتفا ي املتعلق خبفض حاال انعدام اجلنسي
 -4وأشااار الور ا املشاارتو  ٢إىل أن سويس ارا مل تديااد ،أثناااء االسااتعراض الاادوري الشااام.
السابق ،التوايا الداعيا إىل ساح حتفظاهتاا علاى املاواو  1-1٠و(37ج) و 4٠مان اتفا يا
()1٠
حقوق اللف .وأوات أبن تكيف تشريعاهتا حىت تتمكن من ذلك
 -5وأشار جملس أورواب ومنظم العفو الدولي إىل أن سويسرا د بادأ  ،يف أوائا،٢٠17 .
العملي ا الربملانيا ا للتص ااديق عل ااى اتفا يا ا جمل ااس أورواب بش ا ن من ااع ومكافحا ا العن ااف ض ااد املا ارأ
والعن ااف املنا ا يل (اتفا يا ا اس االنعو )( )11وأش ااار الور ا ا املش اارتو  1إىل أن اان ينعلا ا لسويسا ارا أن
()1٢
تصدق على اتفا ي اسلنعو
 -6وأشااار منظما العفااو الدوليا إىل أن احلكوما االحتاويا ليساات وائمااً يف وضااع مكن ااا
()13
م اان إحالا ا املعلوم ااا ذا الص اال بكف اااء إىل الك ااانتو املا ا ذون هل ااا بتنفي ااذ التوا اايا
ووعاات الور ا املشاارتو  ٢سويسارا لت ي ا الظااروس املدسسااي املالئما الااي تكفاا .التنساايق الفعااا
ب ااني االحت اااو والك ااانتو وا تم ااع امل اادين بش ا ن متابعا ا توا اايا االس ااتعراض ال اادوري الش ااام.
()14
وهي ا املعاهدا واإل راءا اخلاا

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

 -7أشار منظم العفو الدولي إىل أن سويسرا مل تديد ،يف عام  ،٢٠1٢التوايا بشا ن
املعاورا الشععي الي د تنت ك الت اماهتا بش ن حقاوق اإلنساان( )16ومناذ ذلاك احلانيُ ،اذاذ
معاااور تدوااد أسااعقي الدسااتور االحتاااوي علااى املعاااي الدولي ا  ،نااا في ااا معاااي حقااوق اإلنسااان
()17
ابستثناء "القانون الدويل اإلل ام " ،ستقدم إىل استفتاء شعيب يف عام ٢٠1٨
 -٨وأع اارف مف ااوض االحت اااو األوروس حلق ااوق اإلنس ااان (مف ااوض االحت اااو األوروس) ع اان لق اان
بشا ن املعاااور الشااععي الاي ُاذااذ يف عااام  ٢٠15بعناوان "القااانون السويسااري عوضااً عاان القةااا
()1٨
األ ان " ألهنا مل تستععد احتما انسحاف سويسرا من االتفا ي األوروبي حلقوق اإلنسان
 -٩وأوااات منظم ا العفااو الدولي ا أبن تقاارت سويس ارا وتاادع مشاارو ااانون يوسااع ائم ا
األسس الاي مكان االساتناو إلي اا إلبلاا معااور شاععي لتشام .عادم توافق اا ماع القاانون الادويل
()1٩
حلقوق اإلنسان الذي تكون سويسرا رفاً فين
 -1٠وأشااار الور ا املشاارتو  ٢إىل أن سويس ارا علاات ،يف وور االسااتعراض الاادوري الشااام.
الثاني  ،عاد تواايا تادعوها إىل إنشااء مدسسا و نيا حلقاوق اإلنساان وفاق معااود ابرياس و اد
أُنشا املروا السويسااري للااربا يف جمااا حقااوق اإلنسااان ملرحلا حريعيا ُماادو الحقااً ملااد ااس
ساانوا أخاارح إلاح ا الو اات إلعااداو ااانون ينشااو مدسس ا و ني ا حلقااوق اإلنسااان( )٢٠ووعاات
الور ا املشاارتو  ٢ا لااس االحتاااوي لتقااد مشاارو ااانون إىل الربملااان ينشااو مدسسا و نيا حلقااوق
اإلنس ا ااان وف ا ااق مع ا اااود ابري ا ااس( )٢1و ا اادمت منظما ا ا العف ا ااو الدوليا ا ا ( ،)٢٢واللجنا ا ا الو نيا ا ا ملن ا ااع
()٢4
التعذي ( )٢3والور املشرو  4توايا مشاهب
 -11وأوااات الور ا  4السااللا أبن حتاار علااى ت ويااد اللجنا الو نيا ملنااع التعااذي ابملاوارو
()٢5
الكافي الي متكن ا من أواء م مت ا بشك .ام وأن تكف .هلا االستقال الالزم ألواء عمل ا
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جيم -تنفي ااال االلتزام ااات الدولي ااة املتعلق ااة إلق ااوق اإلنس ااان ما ا مراو اااة الق ااانون ال اادو
اإلنساين الساري
 -١القضااي املشرتكة بني القطاوات

املساوا وعدم التميي

()٢6

 -1٢أشااار الور ا املشاارتو  ٢إىل أن متثياا .امل ارأ ال ي ا ا وون املسااتوح املللااوف بكث ا يف
جماااال عديااد  ،وبو اان خااا يف األووار القياويا يف جماااال السياسا واإلوار والعدالا والعلااوم
()٢7
والشروا اخلاا
 -13وأش ااار الور ا ا املش اارتو  1إىل أن سويسا ارا مل تدي ااد ،يف االس ااتعراض ال اادوري الش ااام.
لعام  ،٢٠1٢التوايا ( )٢٨الداعي لسان اانون شاام .دياد بشا ن عادم التمييا ( )٢٩وأشاار
إىل وراس تُعني و وو ثلرا وأو ن صور ملموس بش ن احلماي من التمييا  ،ال سايما يف ساياق
القانون اخلا وحيا املثليا واملثليني وم وو املي .اجلنس وملايري اهلوي اجلنساني وحامل
()3٠
افا اجلنسني
 -14وأشااار مكت ا املدسسااا الدمقرا ي ا وحقااوق اإلنسااان إىل أن القااانون اجلنااائ يف سويس ارا
ال يتة اامن أحكام ااً تتعل ااق جرم ا الكراهي ا رق ا أن ه ااذه اجل ارائ ذة ااع للمحاوم ا نو ا أحك ااام
()31
التميي وخلاف الكراهي
 -15وأوااات الور ا املشاارتو  1سويسارا أبنت تسااد الثلارا يف جمااا احلمايا ابعتماااو ااانون
ديد و/أو تكييف التشريع احلايل على اعيد االحتاو والكانتو مان أ ا .تاوف ةايا شاامل
وفعالا ماان التمييا أبحكااام ااارف بشا ن الف ااا الةااعيف ماان املثليااا واملثلياني وم وو ا املياا.
اجلنس ا وملااايري اهلوي ا اجلنساااني وحااامل ااافا اجلنسااني( )3٢وتكييااف القااانون اجلنااائ بلي ا
تاوف احلمايا الفعالا والصارف ماان خلااف الكراهيا املو ان ضاد ف ااا فتلفا  ،ماان بين اا النساااء
واملثليااا واملثلي اون وم وو او املي اا .اجلنس ا ومل ااايرو اهلوي ا اجلنس اااني وحاااملو ا اافا اجلنس ااني
واألشاا ذوو اإلعا والال ون وق ه ( )33و دمت منظما العفاو الدوليا والور ا املشارتو ٢
()34
مالحظا وتوايا يف هذا الش ن
 -16وأبارز الور ا املشارتو  ٢مسا ل التنماي العر ا وأواات االحتااو ابلعما .ماع الكااانتو
()35
من أ  .تنفيذ توايا اللجن األوروبي ملناهة العنصري والتعص
 -17وأخااذ منظما العفااو الدوليا علمااً أبن الربملااان يعكااف يف الو اات احلااايل علااى منا شا
مشرو انون يعيح زواج األزواج املثلياني( )36وفةاالً عان ذلاك ،ال يسامح ألزواج املثلياني ابلتعا
بو اان عااام رق ا أن األشاااا امل ارتعلني بعال ااا مثلي ا سيساامح هل ا عمااا ري ا بتع ا أ فااا
شروائ ( )37وأوات أبن تتاذ سويسرا التداب الالزم إلهنااء التمييا الاذين يتعارض لان األزواج
()3٨
املثليون ،وال سيما بتمكين من ال واج وتع األ فا
 -1٨وأش ااار ش ااعك مل ااايري اهلويا ا اجلنس اااني  -سويسا ارا إىل أن مل ااايري اهلويا ا اجلنس اااني
ال ي الون مثلاون ف ا تتعارض لدر ا عاليا مان الواا وتعاي علاى حافا ا تماع السويساري(،)3٩
وأوات ابلتدري وإذواء الوع بش ن ملايري اهلوي اجلنساني وحقاو ال سايما لفائاد اانا
القرار على ييع مستواي الدولا ( )4٠وأشاار الور ا املشارتو  1إىل القلاق مان أن اكااو حارب
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ملااايري اهلوي ا اجلنساااني  ،يف حاااال وث ا  ،علااى إ اراء عمليااا عي ا وإثعااا عقم ا وشاار
لالعرتاس القانوين بنو نس رق انعدام أساس اانوين لاذلك( ،)41وأواات ابحلار علاى أال
حرب اكااو املدنيا  ،يف إ اراءا االعارتاس القاانوين بناو اجلانس ،ملاايري اهلويا اجلنسااني علاى
()4٢
اخلةو لعالج يب ق وع
 -1٩وأشااار الور ا املشاارتو  1إىل الت ااداب الااي ُاذااذ يف اةون ا األخ ا لكفال ا اح ارتام
حق ااوق اإلنسا ااان ليشا اااا ذوي االختالفا ااا يف اخلص ااائ اجلنسا ااي ولكن ا ااا أوضا ااحت أن
توااايا اللجن ا الو ني ا االستشاااري السويس اري بشااان أخال يااا الل ا اإلحيااائ الااي أياادها
ا لس االحتاوي يف عام  ٢٠16مل تنفذ بعد من الناحي العمليا ( )43وأواات الور ا املشارتو 1
أبن تتاا ااذ سويس ا ارا ييا ااع التا ااداب الكفيل ا ا سماي ا ا سا ااالم حا ااامل اا اافا اجلنسا ااني العدني ا ا
()44
واستقالهل الذايت وتقرير مص ه

التنمي والعي واألعما التجاري وحقوق اإلنسان

()45

 -٢٠أشااار الور ا املشاارتو  5إىل أن سويس ارا ااد خفةاات مساااعدهتا اإلمائي ا رق ا عوهلااا
التواي ب ايو املساعد اإلمائي لتعلا  ٠,7يف املائا مان الادخ .القاوم اإلياايل الاي ُادمت يف
وور االسااتعراض الاادوري الشااام .السااابق ( )46وفااق هاادس التنمي ا املسااتدام  ٢-17وشااجعت
سويس ارا علااى تق ااد خلت ااا لتنفي ااذ تواااي االسااتعراض ال اادوري الشااام .بوس ااائ .تشاام .س ااعالً
()47
ديد جلمع األموا للتعاون الدويل
 -٢1ووعاات الور ا املشاارتو  ٢سويس ارا إل اراء عمليااا تقيااي لت ا ث حقااوق اإلنسااان وأن خااذ
()4٨
نتائج هذه العمليا يف احلسعان ع .إبرام اتفا ا للتجار احلر مع الدو الشريك
 -٢٢وذور الور املشرتو  ٢أن سويسرا مل تكف .احرتام األعما التجاري حقوق اإلنساان
املعين ا يف معاااود األم ا املتحااد التو ي ي ا بش ا ن األعمااا التجاري ا وحقااوق اإلنسااان واعتمااد
فق على التنظي الاذايت اللاوع وينعلا أن تةاع سويسارا إ ااراً تنظيميااً واضاحاً فكا أنشال
األعما التجاريا الا تقاي مقارهاا يف هاذا العلاد ،بلرائاق مان بين اا باذ العنايا الوا عا اإلل اميا
()4٩
بش ن حقوق اإلنسان والعي
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرو يف احليا واحلري واألمن الشاص

()5٠

 -٢3الحظت منظم العفو الدولي أن القانون اجلنائ خيلو من حك فظر على و ن اريح
التعذي  ،مش إىل أن توايا االستعراض الدوري الشام .السابق( )51يف هاذا الصادو مل حتا
ابلت ييااد( )5٢وأوااات منظم ا العفااو الدولي ا أبن تةااع سويس ارا يف القااانون اجلنااائ ويف القااانون
اجلن ااائ العس ااكري حكم ااً فظ اار التع ااذي اا اراح ( )53و اادمت الور ا ا املش اارتو  )54(٢والور ا ا
املشرتو  )55(4مالحظا وتوايا يف هذا الصدو
 -٢4وأش ااار اللجنا ا األوروبيا ا ملن ااع التع ااذي واملعاملا ا أو العقوبا ا القاس ااي أو الالإنس اااني
أو امل ين التابع لس أورواب إىل أهنا تشعر بقلاق ابلا مان اااهر وحشاي الشار الاي يعادو أهناا
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ال تا ا ُمتااارس يف وااانتون نيااف ،ال ساايما ماان انا أفاراو فر ا العماا .املعنيا ابملااادرا (،)56
رق أن اللالعي العظمى من األشاا الذين حتتج ه الشر ذوروا أهن عوملوا بشك .الئق
 -٢5والحظت اللجن الو ني ملنع التعذي أن نظام االحتجاز ع .اكاوم أوثر تقييداً ،يف
وث ا ماان األحيااان ،ماان النظااام امللعااق علااى املاادانني ابلسااجن ،وبو اان خااا ماان حي ا القيااوو
املفروض على حري التنق .ويف أقل أماون االحتجاز عا .اكاوما  ،تُللاق األباواف عااو علاى
اكتجا ين يف ز زياان ملااد  ٢3ساااع يف اليااوم ووثا اً مااا يكااون االتصااا ابلعااامل اخلااار مقيااداً
بذريع ا ا احتما ااا التوا ا ااد ،ق ا ا أنا اان تعا ا ياني للجن ا ا بشا ااك .مت ا اواتر أن ها ااذه القيا ااوو وانا اات ق ا ا
متناسااع ( )57ووعاات الور ا املشاارتو  ٢االحتاااو إىل العماا .مااع الكااانتو وتنفيااذ تااداب مو ا
()5٨
تكف .أن تستويف اروس االحتجاز ع .اكاوم معاي حقوق اإلنسان
 -٢6وبصاادو مرافااق األحااداق املللق ا  ،الحظاات اللجن ا الو ني ا ملنااع التعااذي مااع القلااق أن
()5٩
اروس االحتجاز ع .اكاوم عاو ماا تكاون مفر ا يف التقيياد وال تتناسا ماع األحاداق
وذواار اللجن ا أية ااً أن مدسسااا عديااد ال تعااا حقااوق املارأ واحتيا اهتااا اخلاا ا ابلشااك.
الساالي  ،وبو اان خااا يف مراف ااق االحتج اااز عاا .اكاوم ا  ،وش ااجعت السااللا عل ااى أن ت ااويل
()6٠
حقوق اكتج ا م يداً من األولوي
 -٢7والحظ ا اات ش ا ااعك مل ا ااايري اهلويا ا ا اجلنس ا اااني  -سويسا ا ارا أن مل ا ااايري اهلويا ا ا اجلنس ا اااني
()61
اكتج ين ،سواء وانوا د أوينوا ابرتكاف رم أو من ملتمس اللجوء ،ضعفاء بو ن خا
 -٢٨وأشااار الور ا املشاارتو  4إىل أن اكتج ا ين عاا .اكاوم ا  ،أو ماان يقةااون عقااوبت ،
و"اكتجا ون إوارايً" عاااو مااا يسااجنون يف السااجون نفسا ا يف أماااون منفصاال ووث ا اً مااا تكااون
()6٢
األماون ق مناسع
 -٢٩والحظاات الور ا املشاارتو  ٢أن أشااكاالً فتلفا ماان االحتجاااز اإلواري تُلعيااق ريثمااا ياات
إبعاو األ ان  ،وهو أمر د يستلرق  1٨شا راً( )63وذوار الور ا أن االحتجااز اإلواري جيا
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
صر الذين ترتاو أعماره
 -3٠وأشار الور املشرتو  4إىل أن مد االحتجاز القصوح لل ُق ي
بااني  15و 1٨ساان ه ا  1٢ش ا راً( )65وأشااار اللجن ا الو ني ا ملنااع التعااذي إىل أهنااا أ اار
استعراض ااً لي فااا اكتج ا ين ألق اراض اهلجاار تعااني مناان أن عاادواً لاايالً ماان الكااانتو فتج ا
صاار يف اااروس اسااتثنائي وملااد عاااو مااا تكااون ص ا  ،بيااد أن اااروس االحتجاااز يف بعااض
ال ُق ي
صاار ،إمااا ألهن ا ال يُفصاالون عاان الكعااار بلريق ا مناسااع  ،أو ألن نظااام
املدسسااا ال تناس ا ال ُق ي
()66
االحتجاز ال يتكيف مع احتيا اهت
 -31والحظ اات الور ا املش اارتو  4أن سويس ارا مل تقع اا .توا ااي ت اادعو إىل إنش اااء ،أو تعي ااني،
ص ا اار( )67ق ا ا املص ا ااحوبني ال ا ااذين يللع ا ااون احلص ا ااو عل ا ااى وض ا ااع
مراو ا ا احتج ا اااز فصصا ا ا لل ُق ي
صر ووضاع تاداب
امل ا ر( )6٨وأوات الور املشرتو  4السللا تللاء االحتجاز اإلواري لل ُق ي
()6٩
بديل لالحتجاز
 -3٢والحظا اات الور ا ا املشا اارتو  4أن سويس ا ارا رفةا اات تواا اايتني( )7٠أثنا اااء وور االسا ااتعراض
الدوري الشام .الثاني ألهنا أبد حتفظاً على اتفا ي حقوق اللف .أما بصدو الفصا .باني الكعاار
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ص اار ،فق ااد أم ل اات اتفا يا ا حق ااوق اللف اا .سويسا ارا  1٠س اانوا ( )٢٠17-٢٠٠7لتمك ااني
وال ُق ي
الكانتو من تلعيق هذا الفص .ومن امل أن يت الوفااء هباذا الوعاد يف الو ات احلاايل وأواات
الور املشرتو  4السللا ت بتنفياذ الفصا .التاام والفعاا باني الر اا والنسااء يف يياع الكاانتو
صاار والكعااار وسااح حتفظ ااا علااى
ويف واا .مرفااق ماان مرافااق السااجون يف الااعالو ،ووااذلك بااني ال ُق ي
()71
املاو (37ج) من اتفا ي حقوق اللف.
 -33وذواار جلن ا جملااس أورواب ملكافح ا التعااذي أن اااروس االحتجاااز واناات يااد ااداً
علااى و اان اإليااا  ،ابسااتثناء سااجن شااان وولااون الااذي مااا زا يعاااين ماان مشااكل االوتظااا
اخلل ووعيت سللا نيف الذاذ التداب الالزم إلجيااو حا .هناائ هلاذه املشاكل بوساائ.
()7٢
على رأس ا وضع بدائ .للسجن
 -34وأشاار الور ا املشارتو  4إىل أن سويسارا النا قا ابلفرنساي تعااين مان اوتظاا الساجون
بو اان خ ااا ففا ا و ااانتون ف ااووو ،أوح انع اادام األم اااون يف بع ااض الس ااجون إىل احتج اااز بع ااض
اكتجا ا ين يف ز زي اان الش اار ن ااا يتج اااوز احل ااد األ ص ااى الق ااانوين( )73وأوا اات الور ا ا املش اارتو 4
السللا أبنت تعذ صارح دها لتقلي .عدو ن الء السجون يف فتلاف ساجون الاعالو ،وبو ان
أخ يف سجن شان  -وولون واحلر على االي ُفتج أي شاا يف ز زيان الشار ناا يتجااوز
()74
املد القصوح ومقدارها  4٨ساع
 -35وأوااات جلن ا جملااس أورواب ملكافح ا التعااذي أبن حتاادو مااد الع ل ا الت ويعي ا القصااوح
أبربع ا عشاار يوم ااً يف ييااع وااانتو سويس ارا( )75والحظ ات اللجن ا الو ني ا ملنااع التعااذي مااع
القلااق الشااديد اس اتادام احل ااعس االنف اراوي يف حال ا األشاااا ال ااذين يعااانون ماان اض االرااب
()76
عقلي  ،وحثت السللا على إجياو حلو مناسع إليداع يف اروس أنس

إ ام العد  ،نا يف ذلك مس ل اإلفال من العقاف وسياو القانون

()77

 -36الحظاات الور ا املشاارتو  ٢أن الشااكاوح ضااد ثل ا الشاار عاااو مااا تعاات في ااا هي ااا
تربل ااا عال ااا ي ااد ابملش ااتكى من اان ،أو ذة ااع للم ااديرين نفسا ا وينعلا ا أن يتا ااذ االحت اااو
والكا ااانتو تا ااداب تكفا اا .أبن يتا ااوىل ما ااد خا ااا ومسا ااتق .علا ااى اا ااعيد الكا ااانتون( )7٨تلعيا ااق
اإل راءا يف حاال الشكاوح اجلنائي ضد الشر
 -37وأشا ااار الور ا ا املشا اارتو  4إىل اس ا ااتحداق "حم ا ااام الوهل ا ا األوىل" خ ا ااال "االعتق ا ااا
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
ُسجلت لعا ليل داً لالستعان نحام( )7٩وأبد الور املشرتو  4األسف لعدم إنشاء هاذا
احلااق أية ااً أثناااء اإل اراء املساامى "القااعض" وأوااات أبن تتاايح السااللا مساااعد حمااام أثناااء هااذا
()٨٠
اإل راء أيةاً
 -3٨وأشار الور املشرتو  4إىل تواي مقعول تدعو سويسارا إىل ضامان االساتعان نحاام
للاليب اللجوء واكتج ين الذين ينتظرون الرتحي ،)٨1(.فذور أن تعديال انون اللجاوء املقعولا
يف عااام  ٢٠16أحاادثت حتسااينا ملموس ا بيااد أن هااذه التعااديال لاان تصااعح فااذ إال يف
اريااح الحااق فاادوه ا لااس االحتاااوي( )٨٢وأوااات الور ا املشاارتو  4السااللا بتس اريع نفاااذ
()٨3
تعديال انون اللجوء هذه واحلر على أن ينلعق ذلك أيةاً على لعا إعاو النظر
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 -3٩والحظاات اللجنا الو نيا ملنااع التعااذي مااع القلااق عاادم إاحا الواااو إىل آليااا الاادفا
()٨4
القةائي بو ن عام ،ال سيما للمدانني الذين يقةون عقواب ويل املد
 -4٠وذواار الور ا املشاارتو  ٢أن األشاااا اكاارومني ماان ح اريت ال تتااا هل ا  ،ابسااتثناء
احلصااو علااى املساااعد القانوني ا ماان حمااام ،سااوح فاار ض ا يل اللتماااس املشااور القانوني ا ماان
()٨5
شا مده .مكن الوثوق بن

احلراي األساسي

()٨6

 -41أعرباات حرو ا التصاااد الدولي ا عاان لق ااا ألن ااانون اخلدم ا املدني ا حاادو مااد اخلدم ا
املدني بلريق تعدو متيي ي وعقابي مقارن ابخلدم العسكري وابإلضاف إىل ذلك ،أبقت سويسرا
عل ااى "ض ا اريع اإلعفا اااء العس ااكري" املفروض ا ا علا ااى امل ا اوا نني ال ااذوور الا ااذين ال يا اادوون اخلدم ا ا
العسكري  ،وه تدب متيي ي أيةاً( )٨7وذور احلرو أنن ينعل لسويسارا أن ت يا .يياع أشاكا
املعامل التميي ي الي يتعرض هلا املعرتضاون ضام ايً علاى اخلدما العساكري الاذين خيتاارون اخلدما
()٨٩
املدني العديل ( )٨٨و دمت الور املشرتو  5مالحظا وتوايا يف هذا الصدو
 -4٢وأشار منظم مراسلني بال حدوو إىل أن سويسرا تتعوأ املرو الساابع يف مدشار املنظما
العامل حلري الصحاف لعام  ٢٠16من بني  1٨٠بلداً ،حمرز تقدماً ملحواااً مان املروا العشارين
الااذي واناات حتتلاان يف العااام السااابق( )٩٠وأعرباات املنظم ا عاان لق ااا ماان تروا وسااائ اإلعااالم،
وال ساايما وسااائ اإلعااالم امللعوع ا  ،يف سويس ارا النا ق ا ابلفرنسااي ( )٩1وأبااد املنظم ا لق ااا
أيةا ااً م اان تع اااون شاص اايا سياس ااي م ااع م ااالك وس ااائ اإلع ااالم تع اااو ً ي اادو االس ااتقال
()٩٢
التحريري لوسائ اإلعالم
 -43ويف مةاامار احلصااو علااى املعلومااا العام ا  ،أشااار منظم ا مراساالني بااال ح ادوو إىل
و ااوو ااانون الشاافافي  ،الفت ا األنظااار إىل أن تكاااليف احلصااو علااى الوقئااق الراي ا الااي تكااون
()٩3
مرتفع أحيا ً وث وب ء اإل راءا و وهلا تشك .عقعا تعر  .إعما هذا القانون
 -44وسااللت منظم ا مراساالني بااال حاادوو األض اواء أية ااً علااى املسااائ .املتعلق ا ابلصااحاف
التحقيقي وابملعللني عن املاالفا وأشار إىل أن السللا السويساري متيا .إىل ةايا الساري
وتفاااوي أي حاارج عااام حمتماا .لل ي ااا العاما أو اخلاا ا  ،وأن الق اوانني ال تعااا مسا ل املعللااني
عن املاالفا بشك .اريح( )٩4وفةالً عن ذلك ،يُ ُّ
عد نشر املعلوما املسرب عن "املنا شا
الراي السري "  -نا يف ذلك لوائح تنظي عم .املصارس  -رم يُعا علي ا ابللرام نو ا
()٩5
املاو  ٢٩3من انون العقواب
 -45وأوااات منظم ا مراساالني بااال حاادوو أبن تقااوم سويس ارات بتعاادي .ااانون الشاافافي بلي ا
إللاء الرسوم وتسريع اإل راءا ؛ وإللاء املاو  ٢٩3من انون العقواب ؛ والنظار يف اذااذ تاداب
لتع ي ا اس ااتقال وس ااائ اإلع االم وتع اادوها واعتم اااو تل ااك الت ااداب ؛ واذ اااذ ت ااداب تكف اا .ةايا ا
()٩6
املعللني عن املاالفا ومصاور الصحفيني

حظر ييع أشكا الرق

()٩7

 -46أشااار مرو ا االستشااار والتاادري ملكافح ا اإلحااار ابلعشاار واالسااتلال اجلنس ا إىل أن
ييع التوايا ( )٩٨املتعلق ابالحار ابلعشر اد تنفياذها ئيااً علاى األ ا )٩٩(.وأوضاح الفرياق
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()1٠٠

فتلف تداب مكافح االحار ابألشاا الاي اعتمادهتا سويسارا ناا يف ذلاك بشا ن الو ايا
واحلماي ا ( )1٠1واملقاضااا ( )1٠٢واإل اراءا علااى اااعيد الكااانتو ( ،)1٠3والتعاااون الاادويل
ق أنن أبرز أن االحار ألقراض التسو القسري والعما .اجلاربي يف لاا اخلدما املن ليا وال راعا
()1٠5
والعناء والسياح مث .مشكل وأنن آخذ يف االزوايو
()1٠4

 -47وأواى املرو أبنت تةاعف سويسرا ووها ملكافح العما .القساري ابتعاا املسادولني
عن إنفاذ القانون ومفتش العم .والنقااب وسواه من اجل ا الفاعل ذا الصل هبذا الش ن
هنجااً اسااتعا ياً()1٠6؛ وزايو عاادو املاادانني ماان املتااا رين ابلعشاار بتحسااني وسااائ .حتديااد الةااحااي
ووعم ا وإااادار أحكااام أشااد و ا علااى اجلنااا ()1٠7؛ وزايو عاادو وورا تاادري أفاراو الشاار
واملااوافني القااانونيني والقةااا واكااامني فيمااا يتعلااق ابلتصاادي لالحااار ابلعشاار والعماا .القسااري
()1٠٨
والتسو القسري واإلوراه على األنشل اإل رامي
 -4٨وأش ااار فري ااق اخلا ارباء املعا ا نكافحا ا اإلح ااار ابلعش اار إىل أن ال اان اا اراح يف تعري ااف
االحار ابلعشر ،بصيلتن الوارو يف القانون اجلنائ  ،على أن مفاهي العم .القسري ،أو اخلادما
القسري  ،والرق واملمارسا الشعي ابلارق واالساتععاو تعاد أشاكاالً مان االساتلال اد يادوي إىل
()1٠٩
إعما هذا احلك بشك .أفة.
 -4٩وأش ااار الور ا ا املش اارتو  ٢إىل أن تص اااريح اإل اما ا ال ُمت اانح تلقائيا ااً لة ااحااي االح ااار
ابلعشاار ،إذ ال يو ااد يف القااانون سااوح بنااد واحااد مكاان الكااانتو ماان ماانح تصاااريح اإل ام ا
عناادما يتعاااون الةااحي م ااع سااللا اإل اراءا اجلنائي ا  ،أو ألن وضااعن الشاص ا ال يس اامح
بعووتاان إىل بلااده وجي ا علااى سويس ارا أن تكفاا .احلماي ا جلميااع ضااحااي االحااار ابلعشاار وتقاادم
()11٠
الدع هل بلريق مالئم
 -5٠وأش ااار الور ا ا املش اارتو  1إىل أن مثا ا فج ااو واس ااع ال تا ا ا ائما ا يف التنفي ااذ ،إذ إن
الك ااانتو ح اار يف أن تق اارر الت ااداب ال ااي ينعلا ا أن تُتا ااذ( )111وأوا اات الور ا ا أبن تتص اادح
سويسارا لالحااار ابلعشاار وفااق هنااج شااام .علااى الصااعيد الااو برمتاان  ،وتراااد ثا خلا العماا.
()11٢
الو ني وتستوثق من تنفيذها ،عرب معاي إل امي  ،بشك .موحد يف ييع الكانتو

احلق يف اخلصواي واحليا األسري
 -51أشااار الور ا املشاارتو  ٢إىل أن سويس ارا ااد اعتمااد عاا .و اات ص ا ااانو ً بش ا ن
ووعي اات
ووائ اار االس ااتاعارا جيي ا  ،يف ا ااروس معين ا  ،الرا ااد اجلم اااع لالتص اااال الس االكي ُ
سويسرا ل ال تسمح لدوائر االستاعارا نمارس الر اب على شعك االتصاال السلكي وحتديد
الظا ااروس الا ااي مكا اان ،أو جي ا ا  ،في ا ااا تسا االي العيا ااا الثانوي ا ا (العيا ااا الفو ي ا ا ) لسا االلا
()113
اإل راءا اجلنائي أو لدوائر االستاعارا
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية

احلق يف العم .الالئق ويف اروس عم .عاول ومداتين

()114

 -5٢أشار الور املشرتو  ٢إىل أن سوق العم .يتس ابلتميي بشاد باني اجلنساني ،فااملرأ
تعماا .إىل حااد بعيااد يف امل اان املسااما "انثوي ا " اوه ا عاااو مااا تك ااون ليل ا األ اار و ااد ازواو
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التفاااو يف األ ااور بدر ا ملحوا ا وفااق مسااتوح التاادري والرتع ا يف اهلاارم الااوايف ووااا .يف
بعااض األحيااان إىل  3٠يف املائ ا ونشاادا ً للتوفيااق بااني احليااا امل ني ا والعائلي ا  ،تعماا .امل ارأ  ،يف
أحيان وث  ،بدوام ئ أو تتعرض لظاهر "الرعايا قا املدفوعا األ ار" و اد وعيات سويسارا
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

احلق يف الةمان اال تماع
 -53أش ااار الور ا ا املش اارتو  ٢إىل أن الرعاي ا ا اال تماعي ا ا مك اان أن ذف ااض ب اا .وتللا ااى،
نو السوابق القانوني للمحكم االحتاوي العليا ،إذا وانت حا الشاا املعا للمسااعد
تعا ا ح إىل خلا ا ارتكع اان ووع اات سويسا ارا إىل الك ااف ع اان الس ااما بف اارض ي ااوو عل ااى الرعايا ا
اال تماعيا  ،ناا يف ذلاك القياوو الاي تكاون نثابا عقوبا ويعيا  ،تادوي إىل خفةا ا إىل مااا وون
()116
احلد األوىن الذي حدوه القانون
 -54وأشار الور املشرتو  ٢أيةاً إىل أن اليب اللجوء الذين ُرفةت لعااهت وتلقاوا اراراً
ابإلبعاو يستععدون من الرعاي اال تماعي وال فق هل سوح تلق املساعد اللارئا الاي يكفل اا
()117
الدستور وأن هذه القاعد تشم .ال ُقصر واألسر
 -55وأشاار الور ا املشاارتو  ٢إىل نقا املرتيااني الشاافويني يف ييااع جماااال اسااتحقا ا
ووع ا االحت ااو إىل
الةاامان اال تماااع يشااك ،.يف أحيااان وث ا  ،عقع ا و ا واء أمااام امل ااا رين ُ
تشا ااجيع الكا ااانتو علا ااى اذا اااذ التا ااداب الالزم ا ا الا ااي تكفا اا .و ا ااوو املرتيا ااني الفا ااوريني أثنا اااء
()11٨
االستشارا اال تماعي  ،أو القانوني  ،أو اللعي

احلق يف مستوح معيش الئق

()11٩

 -56أشار الور ا املشارتو  5إىل أن سويسارا ،وإن وانات مان باني أعلاى العلادان ور ا مان
حي ا التنمي ا العش اري  ،فاارن معااد الفقاار في ااا ال ي ا ا مرتفع ااً نسااعياً زو علااى ذلااك أن الاانظ
اال تماعي ا متياا .إىل التشااتت وقااد أوثاار تشاادواً يف الساانوا القليل ا املنصاارم وأساافر عاان
()1٢٠
ووعيات سويسارا إىل
تعقيدا إواري عديد يعاين من ا من ه سا للحماي اال تماعي
ُ
()1٢1
تقد بر جم ا لتحقيق هدس التنمي املستدام ر  1أثناء االستعراض الدوري الشام.

احلق يف الصح

()1٢٢

 -57أشااار الور ا املشاارتو  1إىل أن الت ا مني الصااح إل ام ا  ،وهااو يشاام .ائف ا واسااع
النل اااق م اان اخل اادما اللعي ا تتة اامن اإل اااض ،وم ااا أن سويس ارا تت اايح بو اان ع ااام خ اادما
الصح اجلنسي واإلجنابي اجليد وامليسور ( )1٢3بيد أن الور أضاافت أن التمتاع بانفس املساتوح
من الصاح لايس متاحااً جلمياع مان يعيشاون يف سويسارا ،مشا إىل الدراساا الاي خلصات إىل
أن وضااع امل ااا رين الصااح أساوأ وثا اً يف املتوسا ماان املسااتوح الااذي يتمتااع باان قا امل ااا رين
()1٢4
من السكان
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 -5٨وأشار الور املشرتو  ٢إىل أنن ينعلا لسويسارا أن تةاع اسارتاتيجي و نيا تكفا .حصاو
الف ااا الةااعيف  ،مثاا .امل اراهقني وامل ااا رين ،علااى خاادما الصااح اجلنسااي واإلجنابي ا  ،نااا يف ذلااك
()1٢5
خدما تنظي األسر  ،على دم املساوا مع ق ه
 -5٩وأعربت الور املشرتو  1عن القلق ألن الت مني الصاح ال يللا وساائ .مناع احلما،.
وما أن االستحقا ا اال تماعي ال تتةمن تكاليف وسائ .منع احلما )1٢6(.وأواات سويسارا
()1٢7
تعاو النظر يف هذا الوضع
 -6٠وأش ااار الور ا املش اارتو  5إىل أن االنتح ااار ،وإن ترا ااع ،فرن اان ال يا ا ا مس ا ل ذا أمهيا ا
وشجعت سويسرا على عرض وساائل ا ملناع االنتحاار وساع .حتساين ا خاال وور االساتعراض الادوري
()1٢٩
الش ااام )1٢٨(.وأب اارز ش ااعك مل ااايري اهلويا ا اجلنس اااني  -سويسا ارا أن مل ااايري اهلويا ا اجلنس اااني
()13٠
يكونون عرض لالنتحار بدر عالي وأوات بتةمين يف خل منع االنتحار وتداب ه
 -61وتناولت منظم ماوا واليا مينيساوا امل تماني سمايا احلاق يف احلياا مسا ل االنتحاار
نسااعد اللعيا وهاو إ اراء ااانوين يف سويسارا يف اااروس حمادو ( )131وأشااار املنظما إىل أن
الظروس الي يعد في اا االنتحاار بواسال اللعيا مقعاوالً توساعت وها اد تشام .املرضاى الاذين
ال يعااانون م اان م اارض ال ش اافاء من اان( )13٢وذواار املنظم ا أية ااً أن ارس ا االنتح ااار نس اااعد
اللعي ا تش ا  ،يف بعااض احلاااال  ،إىل اخفاااق يف تااوف الرعاي ا املللف ا ( )133وأباادح التحااالف
()134
الدويل للدفا عن احلري ( )ADF Internationalمالحظا يف هذا الصدو
 -4حقوق أشخاص حمددين أو جممووات حمددة

املرأ

()135

 -6٢أش ااار الور ا ا املش اارتو  1إىل اإلحص اااءا الراي ا ا ال ااي تُظ اار أن العن ااف اجلنسا اااين
والتعقا مااا فت ااا مااثالن مشااكل وذواار أن اجل ااوو جيا أن تةاااعف( )136وإضاااف إىل ذلااك،
()137
أابنت الدراسا أن احلا إىل أماون وي الةحااي مل تُسد بعد

 -63وأشار الور  1أيةاً إىل أن النساء امل ا را ال زلن مةلرا  ،يف وث من األحياان،
رقا تعاادي .القااانون االحتاااوي بشا ن األ انا  ،للعقاااء يف إ ااار زواج يلقااني فياان سااوء املعاملا خوفااً
ماان فقاادان تصاريح إ ااامت ن بسااع اذاااذ احلااد األوىن املرتفااع ماان "الشااد " "والعناف املنااتظ " معياااراً
لإلثع ااا أم ااام اك اااو ( )13٨وذو اار الور ا ا املش اارتو  ٢أن الس االلا ال ت اارتو العتا ا يف اس ااتادام
اهلااام الواسااع الااذي يتيحاان هلااا القااانون يف ق ا مصاالح الةااحااي ،وهااو أماار يُعااني احلا ا لوضااع
()13٩
معاي موحد وتدري املعنيني ابألمر تدريعاً أفة.
 -64وأوا اات الور ا ا املش اارتو  1سويسا ارا ن ااا يل ا ت تكيي ااف القا اوانني ،ن ااا يف ذل ااك الق ااانون
االحتاوي بشا ن وعا الةاحااي ،علاى كاو يكفا .تلقا يياع ضاحااي العناف اجلنسااين ،نان فاي
امل ااا را والال ااا  ،حااا ت ماان املساااعد ( ،)14٠ووضااع خلا عماا .و نيا ملكافحا العنااف
اجلنس ا اااين ،ن ا ااا يف ذل ا ااك العن ا ااف املنا ا ا يل واجلنسا ا ا والتتع ا ااع ،م ا ااع إي ا ااالء عنايا ا ا خااا ا ا لنس ا اااء
األ ليا ( )141وحثت الور املشرتو  ٢االحتاو على ع .معاي إعما انون الرعاااي األ انا
أوثاار مرونا واحلاار علااى أن تكااون األحكااام املتعلقا ساااال الشااد عنااد ماانح تاارخي اإل اما
مفصل بو ن خا حىت تتمكن الكانتو مان تلعيق اا بلريقا منصاف وموحاد ( )14٢وأباد
منظم العفو الدولي مالحظا ( )143وتوايا ( )144مشاهب
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األ فا

()145

 -65أشار املعاور العامليا إلهنااء يياع أشاكا العقوبا العدنيا الاي تو اع علاى األ فاا إىل
أن احلكوم ا ا مل تديا ااد تواا ااي ( )146حتظا اار ا ا اراح العقا اااف العا اادين يف املن ا ا ( )147ويف سويس ا ارا،
()14٨
ال ُفظر العقاف العدين على األ فا حظراً اماً يف املن ويف ييع أشاكا الرعايا العديلا
والحظاات املعاااور العامليا اعتماااو تعااديال  ،منااذ االسااتعراض السااابق ،تعا ز ةايا األ فااا ماان
()14٩
االعتداء ،بيد أن "حق الت وي " الذي تدوده السوابق القانوني مل يُل بعد على كاو ااريح
و م .املعاور يف وضع تواي تدعو سويسرا إىل أن تلل فاوراً "حاق الت ويا " وأن حتظار بشاك.
()15٠
واضح ييع أشكا العقاف العدين لي فا يف ييع األماون ،ومن بين ا املن
صاار ق ا املصااحوبني خااال الساانوا األربااع
 -66وحس ا الور ا املشاارتو  4ازواو عاادو ال ُق ي
املاضي بشك .ملموس( )151وأخذ الور املشارتو علمااً بتقاارير التفااو باني الكاانتو مان
ااديرين ابلثق ا " يعياان القااانون ملرافق ا القاا ارين(،)15٢
حي ا اإلي اواء وعاادم تاادري "أشاااا
ف وااات السااللا ابذاااذ التااداب الالزم ا لتاادري األشاااا املوثااوق فااي الااذين فااا إلااي
()153
صر ق املصحوبني واحلر على أالي يُعام .القصر معامل العاللني من الناحي العملي
ال ُق ي

 -67وأشار الور ا املشارتو  ٢إىل أن األ فاا االيب اللجاوء قا املصاحوبني يُنظار إلاي يف املقاام
األو و ان مث و شاا ضعفاء اديرين ابحلمايا بعاد ذلاك وال يتلقاى القصار املسااعد يف مراوا
تسجي .االيب اللجاوء واساتقعاهل  ،وبو ان خاا خاال لسا االساتما األوىل وها ال فصالون علاى
املشااور القانونيا ا انيا ومااا حاادوهتا اتفا يا حقااوق اللفاا .وفاار احلصااو علااى السااكن والتعلااي ق ا
ووعيت سويسرا لوضع إ راء حمدو للجاوء خيات ابلقصار قا املصاحوبني مكان مان االساتفاو
وافي ُ
ماان املشااور القانوني ا ا اني ا منااذ لس ا االسااتما األوىل ويتاايح هل ا الاادع اال تماااع والنفس ا الكااايف
()154
واحلصو على التعلي

األشاا ذوو اإلعا

()155

 -6٨الحظاات اللجن ا الو ني ا ملنااع التعااذي أن مدسسااا الل ا النفس ا تسااتادم بشااك.
منااتظ تااداب التقييااد اجلساادي والكيميااائ الااي ال تكااون خاضااع لقواعااد تنظيميا وافيا يف وثا
()156
من األحيان

األ ليا

()157

 -6٩أشار الور ا املشارتو  ٢إىل أن يااعي اليناي والسايني اد حظيتاا ابالعارتاس الراا
هبمااا و لي ا و ني ا ابملعاايف ال اوارو يف اتفا ي ا جملااس أورواب اإل اري ا بش ا ن األ ليااا الو ني ا منااذ
عام  1٩٩٨ويف سياق القاانون اجلدياد لتشاجيع الثقافا  ،تع اد سويسارا أبن تعا ز هبما ثقافا
األ ليااا هااذه وجيا علااى سويسارا أن حتاارتم وا عاهتااا القانونيا حيااا ياااعي الينااي والساايني
وتنظر يف إمكان االعرتاس ابلروما و لي وال بد من توعي ثل السللا والشر بوضع هذه
()15٨
األ ليا الثالق ابالستعان بتداب إذواء الوع املو هل
 -7٠ويف سااياق الرتويا علااى الاادور احلاسا ملعرفا اريااح الرومااا يف ف ا وضااع احلااايل ،ذ يواار
مفوض جملس أورواب أبن أ فا الروما والياني د أُبعادوا ساراً مان أساره يف سويسارا سجا أن
والا اادي سا اايعج ون عا اان ت ا اربيت ليصا ااعحوا م ا اوا نني اا اااحلني وأشا ااار املفا ااوض إىل أن اعتا ااذار
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احلكوم الحقاً للةحااي الذين أُبعادوا ساراً وماا أبدتان مان اساتعداو يف اةونا األخا لتعويةا
()15٩
وا خلو إجيابي

امل ا رون والال ون و العو اللجوء

()16٠

 -71أشار نقاب العامال والعاملني املشرتو بني امل ان إىل أن عادو األشااا الاذين يعيشاون
يف سويس ا ارا وون أن يك ا ااون س ا ااوزهت تص ا اريح اا اااد يعل ا ا  ،حس ا ا وراس ا ا حديث ا ا  ،إىل 76 ٠٠٠
ش ااا ( )161وم ااارس ها اادالء األش اااا يف املق ااام األو العما اا .املن ا ا يل ويف املل اااع وأعما ااا
التشاالي أو التجااار العساايل ( )16٢وبسااع وضااع هاادالء األشاااا اهل ا  ،يتعرضااون ألبشااع
أن ا ا اوا االسا ا ااتلال ويكونا ا ااون عرض ا ا ا أوثا ا اار ما ا اان س ا ا اواه ألن يصا ا ااعحوا ضا ا ااحااي للماالفا ا ااا
اجلنائي ا ( )163وه ا بااذلك معرضااني بشااك .خااا ألن يكون اوا ضااحااي ارائ ماان عياا .اإلحااار
ابلعشر واالستلال والت ديد واإلوراه واختالس االستقلاعا من األ ور ،فةالً عان انت اواا
()164
انون الت مينا الصحي
 -7٢وحس ا نقاب ا الع ااامال والع اااملني املش اارتو ب ااني امل اان ،تع ا ح املش اااو .املش ااار إلي ااا
بشااك .معاشاار إىل حاار األشاااا الااذين ال يتمتعااون بوضااع ااانوين يف سويسارا نو ا القااانون
االحتاوي بش ن األ ان ( )165ووعت النقاب جملس حقوق اإلنسان إىل تقد التوايا التاليا
إىل السااللا السويساري ت إللاااء املاااو  115ماان القااانون االحتاااوي بشا ن األ انا  ،أي احلكا
الذي يدين األشاا الذين يقيمون يف سويسرا ،أو يعملون في اا ،وون تصاريح ابلساجن النافاذ
ملااد عااام ،واسااتععاو أي إ اراءا نائي ا بسااع الوضااع اإلواري ضااد الةااحااي الااذين يعللااون
()166
السللا ابملاالفا
 -73والحظ اات الور ا ا املش اارتو  4أن ع اادواً وع ا ا اً م اان امل ااا رين مت ااون إىل مرو ا ا شياس ااو
(تيسان) احلدووي منذ ايف عام  ٢٠16سعياً لدخو سويسرا سثاً عن م وح ،أو لعاً للجوء
أو بليا الععاور كاو بلادان أخارح ووثا اً ماا يُارو حاراس احلادوو السويساريون هادالء امل اا رين كااو
بل ااد آخ اار وون ت وي ااده ابملعلوم ااا الكافي ا بش ا ن إ اراء ل ا اللج ااوء أو إاح ا الفرا ا هل ا
()167
إليدا ل ابللجوء ،إن ه رقعوا يف ذلك
 -74وأش ا ااار الور ا ا ا املش ا اارتو  3إىل أن مس ا اادولي احتج ا اااز امل ا ااا رين تق ا ااع عل ا ااى ع ا اااتق
الكانتو  ،ولذلك مل تتح الدولا االحتاويا بياا االحتجااز اإلواري للم اا رين علنااً وفةاالً
عاان ذلااك ،ااد تاادوي الساالل التقديريا الااي تتمتااع هبااا سااللا الكااانتو يف الو اات احلااايل يف
()16٨
هذه املسائ .إىل ارسا تتفاو تفاواً شديداً بين ا
 -75وأشااار الور ا املشاارتو  ٢إىل أن العنيا التحتيا ملراوا التسااجي .واملعاجلا اخلمسا الااي
مكن أن تُقدم إلي ا لعا اللجوء ال تكف يف الو ت احلايل الستيعاف اليب اللجوء على كاو
مالئا ويشااك .هااذا الوضااع مشااكل يعاااين من ااا بو اان خاا الةااعفاء واأل فااا ( )16٩وأبااد
منظم العفو الدويل لق ا أيةااً مان عادم وفايا مرافاق اال اما املتاحا ليسار وللنسااء املساافرا
لوح اادهن يف ع اادو م اان الك ااانتو ( )17٠وأش ااار الور ا ا املش اارتو  ٢إىل أن سويسا ارا جيا ا أن
()171
تكف .للاليب اللجوء اروس معيش تستويف املعاي الدولي
 -76وأشار منظم العفو الدوليا إىل أن إ اراءا اللجاوء ال تاوفر علاى الادوام ةايا وافيا
وأو  ،يف بعاض األحياان ،إىل أن تعياد سويسارا االيب جلاوء ُرفةات لعااهت إىل بلاده األاال
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وون تقياي املااا ر الااي اد يتعرضاون هلااا تقييمااً وافيااً ،مشا إىل حالا الا جلااوء ُرفاض لعاان
وعااذف عنااد عووتاان( )17٢وأوااات منظم ا العفااو الدوليا أبن تتاااذ سويسارا ييااع التااداب
اعتُقااُ .
الالزم ا الااي تكفاا .إ اراء تقيااي شااام .ملاااا ر انت اوااا حقااوق اإلنسااان الااي ااد يتعاارض هلااا
()173
العو اللجوء الذين تُرفض لعاهت ع .أن تقرر إعاوهت
 -77وأبد منظم العفو الدولي لق ا أيةاً من أن سويسرا تلعق اتفا ي وبلن تلعيقاً يتس
بقاادر وع ا ماان التشاادو وال تلج ا إال وراً إىل بنااد االسااتثناء الااذي جيااوز نو عاان للدول ا تسااجي.
الللعا يف حاال مل مش .األسر أو القاارين ق املصحوبني( )174وأشار الور املشارتو ٢
إىل أن سويسرا جي أن تظ ر م يداً من املرون يف تلعيق ا اتفا ي وبلن وأن تستععد اإلعاو عناد
و وو احتما أبن يتعرض األشاا املعنيون لظروس معيشا قا مقعولا  ،ال سايما حاني يتعلاق
()175
األمر ابلةعفاء
 -7٨وأوات منظم العفو الدولي أبن يكون االضل او القائ على امليا .اجلنسا  ،أو اهلويا
اجلنساني  ،حج سائل للجاوء( )176وساللت شاعك ملاايري اهلويا اجلنسااني  -سويسارا الةاوء
علااى وضااع ملااايري اهلوي ا اجلنساااني الااذين يللعااون اللجااوء وعلااى الصااعواب الااي يوا وهنااا يف
()17٨
إ راءا لع اللجوء( )177وأوات بتقيي وضع اخلا ن يد من العناي
 -7٩وأشار حرو التصاد الدولي إىل أن عمليا التنقايح الاي أُ ريات علاى اانون اللجاوء
ااد سااد العاااف يف أحكاماان أمااام املعرتضااني ضاام ايً الااذين يللعااون اللجااوء( ،)17٩مشا إىل أن
سويسرا ينعل أن تعح بعناي يف مدح امتثا أحكام هذا القانون التفا ي عام  1٩51املتعلق
()1٨٠
بوضع الال ني

عدمو اجلنسي
 -٨٠أشااار الور ا املشاارتو  3إىل أن القااانون السويسااري ال فما ماان انعاادام اجلنسااي عنااد
امل اايالو فعمو ا ا الق ااانون السويس ااري ،ال مك اان للف اا .ع ااد اجلنس ااي احلص ااو عل ااى اجلنس ااي
السويسري إالي بتجنيس "مع يس " إذا وان مقيماً بشك .انوين ملد اس سانوا ( )1٨1وأواات
الور ا ا أبن تة ااع سويسا ارا ض ااما تكف اا .حص ااو يي ااع األ ف ااا ال ااذين يول اادون يف سويسا ارا
ويصعحون عدم اجلنسي إن مل فصالوا علاى اجلنساي السويساري علاى تلاك اجلنساي تلقائيااً عناد
()1٨٢
ميالوه  ،وفق الت اما سويسرا نو اتفا ي حقوق اللف.
 -٨1والحظت الور املشرتو  3أن سويسرا تفتقار إىل إ اراء وإ اار اانوين خاااني لتحدياد
انعاادام اجلنسااي ( )1٨3وتلعااق السااللا السويس اري تفس ا اً ضاايقاً النعاادام اجلنسااي ويُفاارتض ،يف
وث من األحيان ،أن مقدم الللعا سيكون بوسع  -يف املستقع - .احلصو على نسي
بلده األال ُفرتفض لعااهت تععااً لاذلك وتقتةا املمارسا املتععا يف سويسارا أيةااً أن يكاون
الشااا ااد فقااد نساايتن السااابق وون خل ا مناان ،وهااو أماار يتنااا ض مااع اتفا ي ا عااام 1٩54
()1٨4
بش ن وضع األشاا عدم اجلنسي
 -٨٢وأوااات الور ا املشاارتو  3أبنت تةااف سويس ارا اللااابع الرا ا علااى إ اراء حتديااد انعاادام
اجلنسااي وتكفاا .أن يكااون هااذا اإل اراء منصاافاً وفعاااالً ومتاح ااً جلميااع األشاااا يف سويس ارا بلااض
النظاار عاان وضااع القااانوين؛ وحتاار علااى اتساااق تعريااف "الشااا عااد اجلنسااي " اتسااا اً امااً مااع
التعريف املنصو علين يف اتفا ي عاام  1٩54بشا ن وضاع األشااا عادم اجلنساي ؛ وتساتحدق
()1٨5
إ راءً ميسراً للتجنس جلميع عدم اجلنسي  ،وفق الت اما سويسرا نو تلك االتفا ي
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