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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة                              ًضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا موجز أعدته املفو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سويسرا

               إىل عمليـة     ) ١ (                                      ملقدمة من سبعة من أصـحاب املـصلحة                                                      هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات ا       
   .                   حقـوق اإلنـسان         ّ                                                         وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          .                         االستعراض الدوري الشامل  

                                                                                                                 وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي                   
ّ         حكم أو استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة        ُ                                                               وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات             .                               

    ُ                               وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل   .                     ر تغيري النصوص األصلية                                           الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جي
ّ                                                                        التركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها                    وتتاح على   .                     

        وبالنظر   .                                                                                                    املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة            
                                                                                                 إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام 

   .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١                     األول بأحداث وقعت بعد 

                                                      

 .  ُ   َّ                                                     مل ت حر ر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

                       على أن سويسرا ينبغي      )                           حتالف املنظمات غري احلكومية    (                      منظمة غري حكومية       ٣٠                     شدد حتالف مؤلف من       -  ١
                                                                                                             أن تصدق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى االتفاقية الدوليـة               

ـ                       ن االختفـاء                                                                                              حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص م
   . ) ٢ (                             تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         القسري وا

               إذا كانت قـد                                                                السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن سويسرا،           الرابطة       وذكرت    -  ٢
     فإن                                                                                           اضطلعت بدور حمفز خالل مرحلة التفاوض بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واعتماده، 

  ،     ٢٠٠٤          يف عـام                                      سويسرا على الربوتوكول االختياري                لقد وقعت    و  .           ببطء شديد       تتسم                    ت تصديقها عليه          إجراءا
  .                                                                            مشروع قانون بشأن التصديق عليه وإنشاء جلنة احتادية ملنـع التعـذيب                ٢٠٠٦                            وقدم اجمللس االحتادي يف عام      

                             شروع القانون ال ينص علـى                                                                    السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن م                الرابطة       والحظت  
                                                                                   وأوصيا بتنفيذ أحكام الربوتوكول وذلك بإنشاء أمانة دائمة وإتاحة املوارد الالزمة لسري عمل    ) ٣ (                 إنشاء أمانة دائمة

   . ) ٤ (                         اآللية الوطنية ملنع التعذيب

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

                                  َّ    حتديات كربى فيما يتعلق باإلعمال املنسَّق                      أن النظام االحتادي يطرح ب                             أفاد حتالف املنظمات غري احلكومية   -  ٣
                                                                                       فبينما يتوىل اجلهاز االحتادي التصديق على املعاهدات، يعود أمر تنفيذها باألسـاس إىل               .                     واملتسق حلقوق اإلنسان  

ُ                    هذا التعقد اهليكلي يربر إذَن اختاذ تدابري حمددة على املستوى الوطين لضمان ُحسن تنفيذ املعاهدات و  .           الكانتونات                                          َ                         .  
                                      ، تأىب أن تقر بضرورة اختاذ تدابري من ذلك                    أن السلطات السياسية   ب                       حتالف املنظمات غري احلكومية            ع ذلك، يفيد   وم

                                      وأضاف حتالف املنظمات غري احلكومية أن        .                                                                    القبيل، ما يعيق بروز سياسة وطنية حقيقية يف جمال حقوق اإلنسان          
                       وشدد التحالف على أن      .  ) ٥ (                         حتادية من حيث دستوريتها               احملكمة اال        ملراجعة                                     القوانني االحتادية يف سويسرا ال ختضع       

                                               من حيث دستوريتها للتحقق من مطابقتها اللتزامات         للمراجعة                                             كافة القوانني اليت يعتمدها الربملان ينبغي أن ختضع 
   . ) ٦ (                   من الدستور االحتادي   ١٩٠                                 سويسرا الدولية وفقما تعنيه املادة 

                                                  الدستور يعترف مبعظم احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                                           وحسب حتالف املنظمات غري احلكومية، فإن         -  ٤
                                وأشار إىل أن احملكمة االحتادية اعتربت   .                                                              والثقافية كأهداف اجتماعية وليس كحقوق أساسية جيوز التقاضي بشأهنا

                                                                                        ً             يف مناسبات عديدة أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ينطبـق مباشـرةً، وأن     
          سبب عدم                     ً ويفسر هذا املوقف أيضاً  .                                                            حايا انتهاكات احلقوق املعترف هبا فيه ال ميكنهم احلصول على تعويضات ض

                                                                                          انضمام سويسرا إىل امليثاق االجتماعي األورويب املنقح، الذي يكرس على وجه اخلصوص احلق يف السكن واحلق يف 
                                          سرا بأن تعترف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                  وأوصى التحالف سوي  .  ) ٧ (                                احلماية من الفقر واإلقصاء االجتماعي

                                                                                                               والثقافية كحقوق ميكن التقاضي بشأهنا وليس كأهداف اجتماعية وبأن تتخذ التدابري القضائية الالزمة جلعلـها              
   . ) ٨ (             قابلة للتطبيق
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      تعذيب                           من اتفاقية مناهضة ال     ٤              مبقتضى املادة                            على أنه ينبغي القيام                                       وأكد حتالف املنظمات غري احلكومية        -  ٥
                                          بتكييف القوانني السويسرية للنص يف القانون                                                                وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                    شـارة صـرحية إىل     إ                               يف قـانون العقوبـات أيـة                               والواقع أنـه لـيس            جرمية                                 الداخلي على أن التعذيب يشكل      
   . ) ٩ (           حظر التعذيب

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

                                                                 رغم التوصيات الصادرة عن خمتلف هيئات الرصد التابعة لألمم           ه  أن ب                                  أفاد حتالف املنظمات غري احلكومية        -  ٦
َ                   بتنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل املعتمَدين يف فيينا يف عام          وااللتزام        املتحدة                                   واملبادرات الربملانية اليت اعتمدها     ١٩٩٣                                

       وحـسب    .  )  ١٠ (                        ملقتضيات مبادئ باريس            ً  نسان طبقاً            حلقوق اإل                       حىت اآلن مؤسسة وطنية           سويسرا                    الربملان، مل تنشئ    
                                                 يف جمال حقوق اإلنسان إذا أنشأت مؤسسة وطنيـة                              أداءها بدرجة كبرية                                 ِّ         التحالف، فإن سويسرا ميكن أن حتسِّن       

                                                  لسد ثغرات مؤسسية كبرية يف جمال إعمـال حقـوق                 كافية         موارد             ووفرت هلا                 حلقوق اإلنسان            ومستقلة          حقيقية  
                                                                                ح رصد حالة حقوق اإلنسان وحتسني التنسيق بني املستويات املؤسسية املختلفة وستساهم يف تعزيز      وستتي  .       اإلنسان
   . )  ١١ (                                                 هنج متسق وذي مصداقية يف سياسة سويسرا يف هذا امليدان     اتباع

                                                                 جملس أوروبا السلطات السويسرية بأن تشجع تعيني أمناء مظامل يف               لدى                             وأوصى مفوض حقوق اإلنسان       -  ٧
                                                                                   وبأن متنحهم الصالحيات واملوارد اليت حيتاجون إليها، ضمن أشياء أخـرى، ملـساعدة               )        املدن   ويف (            الكانتونات  

                      يف مسألة تعيني أمـني                                   يف غضون فترة زمنية معقولة                                               اللجوء؛ وبأن تعيد النظر بشكل إجيايب،                         السجناء وملتمسي   
                    وقد قدمت الدولـة      .  )  ١٢ (            حقوق اإلنسان        حلماية                                       ؛ وبأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة                              مظامل على مستوى االحتاد   

   . )  ١٣ (                        تعليقات على هذه التوصيات

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

                                                                                                    الحظ حتالف املنظمات غري احلكومية أن توصيات هيئات الرصد التابعة لألمم املتحدة ال جيري تناوهلا يف                  -  ٨
                                                                   وفيما خيص البيانات اإلحصائية بشأن خمتلف القضايا املتصلة حبقـوق            .                   صادرة عن السلطات                     البالغات الرمسية ال  

               تكوين صورة                    لدرجة يصعب معها                                                                          اإلنسان، فال تزال تتسم بنقص شديد، حسب حتالف املنظمات غري احلكومية،            
                أن توصيات هيئات          وشدد على   .  )  ١٤ (                                                                  متناسقة عن حالة حقوق اإلنسان يف سويسرا وعن اجلهود املبذولة لتحسينها   

   . )  ١٥ (                   وأن تتابع بانتظام                          يف خطط العمل الوطنية العامة     تدرج                                              رصد املعاهدات اليت انضمت إليها سويسرا ينبغي أن 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

                  فاألمر ال يقتـصر      .      ً ضعيفاً         ال يزال      ز        التميي      بشأن                  اإلطار القانوين        بأن                                 حتالف املنظمات غري احلكومية        يفيد  -  ٩
ِ                     أي قانون احتادي حيظر املمارسات التمييزية بشكل عام فحسب، وإمنا ُتِصر سويسرا كذلك على              على عدم وجود   ُ                                                          
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                                                                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فتحصر بذلك نطاق انطباق املبدأ العام   ٢٦                حتفظها على املادة 
                              سويسرا بتحفظاهتا على املادتني           تتمسك                    وعالوة على ذلك،      .                              قوق املكفولة يف العهد وحدها                        ظر التمييز على احل    حل
                        وأوصى حتالف املنظمات غـري    .  )  ١٦ (                                                               من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      ٤ و  )  أ ( ١-  ٢

                  حتـادي ملناهـضة                        باعتمـاد قـانون ا            وذلـك                                    املتعلـق مبـسألة التمييـز                  التـشريعي                         احلكومية بتعزيز اإلطار    
   . )  ١٧ (                  املمارسات التمييزية

                    ً      ً     تعزز حىت اآلن تعزيزاً كافياً                                                                                 وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية أن تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ال               -   ١٠
                                    لصالحيات املخولة للهياكل املتخصـصة      ا                         كبرية يف امليزانية وقلت                      فقد حدثت ختفيضات    .                    على الصعيد املؤسسي  

                                           وحسب حتالف املنظمات غري احلكوميـة، فـإن          .                                 داخل اجلهاز االحتادي والكانتونات     )            ة باملساواة              املكاتب املعني  (
                             على صعيد اإلدارات والـسياسات    )                      مراعاة املنظور اجلنساين    " (                    هنج متكامل للمساواة   "                             املساعي الرامية إىل اعتماد     

                            لتدابري الـيت تكـون يف صـاحل                                                      سلبية، ومن ذلك على وجه اخلصوص إلغاء بعض ا                              ً     ختلف يف بعض األحيان آثاراً    
           فيما يتعلق        ال سيما    ،                                                                      والحظ حتالف املنظمات غري احلكومية أن التمييز ضد املرأة يف احلياة اليومية مستمر  .  )  ١٨ (     املرأة

         لتمييـز               وعن التعـرض                   يف ميدان التدريب،         املمارسة               أشكال التمييز                 وأن ذلك ناتج من    ،                   بوضعها يف سوق العمل 
                                          فيما يتعلق بالتمييز على مستوى األجور،           أما   و  .                                           تعاين من نقص التمثيل يف مواقع املسؤولية                      ال تزال املرأة     ف  .      مباشر
                                                                        إذ حتصل املرأة مقابل عمل متساو مع الرجل، على أجر يقل عن ذلـك                                 ً   الصف األربعني عاملياً       حتتل          سويسرا       فإن  

   . )  ١٩ (         يف املائة  ٢٣                    الذي حيصل عليه بنسبة 

                                                             ة، فإن املهاجرات يتعرضن يف كثري من األحيان ألشكال مزدوجة                                         وحسب حتالف املنظمات غري احلكومي      -   ١١
                                                  ذلك بشكل خاص على النساء ممن هن يف وضع غـري                   وينطبق    .                                             من التمييز، مردها وضعهن كأجنبيات وكنساء     

                          ، مما جيعل مـن الـصعب                              حبق الزوج يف اإلقامة                                                                     قانوين أو ممن لديهن تصريح إقامة ميكن إلغاؤه أو تصريح مرتبط          
                     العنف اجلنسي واالجتار    (                                                                            قهن األساسية، ويعرضهن للطرد إذا أبلغن عن وقوعهن ضحايا أفعال العنف                       احترام حقو 

       لقانون             هي سيادة ا                              من منظور حقوق اإلنسان       ة   شكل  امل                        وأشار التحالف إىل أن        ).                                  بالنساء والعنف يف إطار املعاشرة    
                        جملس أوروبـا الـسلطات         لدى      ان                         وأوصى مفوض حقوق اإلنس     .  )  ٢٠ (                                        املتعلق باألجانب على محاية ضحايا العنف     

                                                                                                 السويسرية بإلغاء القاعدة اليت تقضي بأن األجنيب الذي يترك بيت زوج سويسري ممارس للعنف أو يلجأ إىل دوائر 
   . )  ٢١ (                              يفقد تصريح اإلقامة من الفئة باء           للمساعدة                         ً اخلدمات االجتماعية التماساً

                  العاطلون والعاطالت  (                     ألصول األجنبية واملهمشني                                              وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية أن السكان ذوي ا  -   ١٢
                                      يشكلون بانتظام هدف محالت الوصم اليت        )                                                               عن العمل الذين يستفيدون على اخلصوص من املساعدة االجتماعية        

                             وال تفعل احلكومة اليت تقـع        .                                   حاالت استغالل اخلدمات االجتماعية             لإلبالغ عن                               تشنها بعض األحزاب السياسية     
                                                                                       حة هذا النوع من املمارسة أي شيء ذا شأن لوضع حد هلا، حسب حتالف املنظمات غـري                                     عليها مسؤولية مكاف  

      ميـنح     ،      ٢٠٠٨                                                                                    وقد ذكر التحالف أن القانون املتعلق باألجانب، الذي دخل حيز النفاذ يف عـام                 .  )  ٢٢ (       احلكومية
                ينتمون إىل االحتاد                                     ويقع هذا التمييز بصفة خاصة على من ال   .                      تمييز على أساس اجلنسية                       تراخيص العمل مبمارسة ال 

                        وحسب التحالف، يعيش أكثر   .     ُ                              وال ُيعتربون من ذوي املؤهالت العالية ة   احلر        للتجارة                            األورويب أو الرابطة األوروبية 
   . )  ٢٣ ( "           عدميي األوراق   "    من                                      ُ      شخص ويعملون يف سويسرا بصفة غري قانونية وُيعدون    ٩٠     ٠٠٠   من 
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                                            رامج عمل وطنية واستراتيجيات ملكافحة العنصرية                                           وينبغي، حسب حتالف املنظمات غري احلكومية، وضع ب  -   ١٣
                                                                                                وكره األجانب وكذلك التمييز والوصم، وال سيما لضمان حسن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 

                وفيمـا يتعلـق     .  )  ٢٤ (                                                                                             التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل           
                                           جملس أوروبا السلطات السويسرية بتوقيع الصكوك     لدى                                      وكره األجانب، أوصى مفوض حقوق اإلنسان          بالعنصرية

                                                                                                                  الدولية ذات الصلة والتصديق عليها؛ وباعتماد قوانني حلظر التمييز العنصري يف القطاع اخلاص واملعاقبة عليـه؛                
                                   فية؛ وبإنشاء نظام فعال لرصد احلوادث                                                                ومبنح السلطات املسؤولة عن مكافحة كره األجانب والعنصرية املوارد الكا

                                                                                                     العنصرية واملعاقبة عليها؛ وبقمع محالت الدعاية العنصرية واملسيئة؛ وبتدريب الشرطة على احترام األجانب وإنشاء 
                                              ، التحقيق يف ادعاءات املعاملة السيئة وسوء                  من االنتقام                     منها، دون خوف         يطلب                                 هيئات مستقلة وفعالة، ميكن أن      

   . )  ٢٦ (                                        وقد قدمت الدولة تعليقات على هذه التوصيات  .  )  ٢٥ (َ                َبني لضباط الشرطة            السلوك املنسو

                                                                                                    وفيما خيص حقوق املعوقني، أفاد حتالف املنظمات غري احلكومية أن القانون االحتادي املتعلـق بكفالـة                  -   ١٤
         نات على                       وحيث القانون الكانتو    .                                                                           املساواة للمعوقني ينطوي على مواطن ضعف عديدة تشجع املمارسات التمييزية         

                                                                                              تشجيع اندماج األطفال املعوقني يف املدارس العادية، ولكن معظمها ال يزال يفضل املدارس املتخصصة؛ وال يتضمن 
   ُ                             ما ُيلزم شركات اخلدمات اخلاصة                 وليس هناك                                                                     القانون أي نص يتيح محاية املعوقني من التمييز يف أماكن العمل،            

     ً                                           وأخرياً، فإن شرط االستقالل املايل الذي تفرضه بعض       .     شخاص                                            بتكييف خدماهتا لالستجابة الحتياجات هؤالء األ     
                               اختاذ إجراءات احلصول علـى        من                                                                            الكومونات يستبعد بالفعل بعض األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة العقلية           

   . )  ٢٧ (                                              اجلنسية، حسب ما أفاد به حتالف املنظمات غري احلكومية

             ال حيظون بأي                           ً     وثنائي اجلنس واحملولني جنسياً                  ات واملثليني            أن املثلي  ب                                   وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية        -   ١٥
                                    هذا وال يشري الدستور صراحة إىل امليول  .          بشكل خفي    ضدهم     ميارس         التمييز     وأن       قوقهم            للمطالبة حب             دعم مؤسسي   

                                 مية بأنه ليس هناك يف الوقـت                                     وأفاد حتالف املنظمات غري احلكو      .                                       واهلوية اجلنسية كسبب حمتمل للتمييز      ة     اجلنسي
   . )  ٢٨ (                                                        أي قانون يعاقب على أفعال التمييز اليت تستهدف هذه األقلية    حلاضر ا

  ويف األمان على شخصهحق الشخص يف احلياة واحلرية  - ٢

                                                                                                  أعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدد من املمارسات اليت أدت إىل حاالت خطرية من                   -   ١٦
                                  بعدم التعرض للتعذيب واملعاملـة       "                      الضمانات الدبلوماسية    "                                                  انتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة ما يتعلق باعتماد      

                                                                                               ففي السنوات األخرية، التمست احلكومة وتلقت ضمانات دبلوماسية بعدم التعرض للتعذيب وغريه مـن             .       السيئة
                                                                                                             ضروب املعاملة السيئة من عدة بلدان يف مسعاها لتسليم مواطنني أجانب، كان بعضهم يواجه هتم اإلرهـاب يف                  

                للحكومة اليت                                                          ً        والضمانات الدبلوماسية وعود تقطعها احلكومة اليت تتسلم شخصاً         .                     ي قدم طلب التسليم             البلد الذ 
                              الضمانات الدبلوماسية مبعاملة    فإن                            وحسب منظمة رصد حقوق اإلنسان،   .  ُ                    ُ      ُتساء معاملة الشخص املُعاد   َّ بأالَّ      تسلمه 

                                             صعب وضـعها موضـع التنفيـذ يف الواقـع                                            تفتقر يف جوهرها إىل املوثوقية وي               َّ                      الشخص املسلَّم بطريقة إنسانية     
                                                                                              وأوصت املنظمة احلكومة بأن تغتنم فرصة االستعراض الدوري الشامل لرفض اعتمـاد الـضمانات                .  )  ٢٩ (      العملي

                        طر التعذيب وغريه من ضروب                     ً        اليت يكون الشخص معرضاً فيها خل      تسليم      حاالت                             الدبلوماسية بشكل قاطع يف مجيع 
                                                                                  يز اجلهود املبذولة على نطاق املنظومة للقضاء على ممارسة التعـذيب يف كافـة                                                املعاملة السيئة، وبأن تلتزم بتعز    

   . )  ٣٠ (          أحناء العامل
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                                                                                    وحسب حتالف املنظمات غري احلكومية، ال تزال الشرطة تتورط يف انتهاكات حقوق اإلنسان رغم التقدم   -   ١٧
                  يتحدث عن عدة             ً  صدر مؤخراً                  ً   وأفاد أن تقريراً    .                                                          اهلام املسجل على وجه اخلصوص يف جمال تدريب ضباط الشرطة         

            الشخص يف                                                                                               حاالت من االستخدام املفرط للقوة واستعمال أساليب ومعدات خطرية، مثل اللجوء إىل جعل جسم             
                                                                               إىل عدة وفيات خالل السنوات األخرية، واستخدام الغاز املـسيل للـدموع يف               ى  أد    مما                       وضع مسبب لالختناق،    

                                                                     أنه تنضاف إىل هذا األمر تصرفات تنم عن العنصرية والتمييـز،             ،              وأفاد التحالف   .                               أماكن مغلقة والطلقات امللونة   
                                           ما يبقى موظفو الـشرطة الـذين ارتكبـوا         ً وكثرياً  .                                                         وخباصة إزاء املهاجرين، وال سيما يف إطار إجراءات اإلبعاد      

                                                                                                      انتهاكات حلقوق اإلنسان بال عقاب وذلك على وجه اخلصوص بسبب عدم وجود هيئة مستقلة لتقدمي الشكاوى               
                                  السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتـاد              الرابطة              وقد أعربت     .  )  ٣١ (                                          لشرطة والتحقيق فيها يف معظم الكانتونات          ضد ا 

                                    الشرطة أثناء عمليات إبعاد احملتجزين يف         مارستها                                                                  الدويل حلقوق اإلنسان عن قلقهما البالغ إزاء أعمال العنف اليت          
                                         ويف بعض حاالت فشل عملية اإلبعاد، أبلغ         .    نيف                                                            مركز فرامبوا، وهو مركز الحتجاز األجانب يقع يف كانتون ج         

                                                                         السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، عن أعمال عنف                  الرابطة                        احملتجزون املعنيون، حسب    
ِ              ارُتِكبت يف حقهم                    أيـة إجـراءات                   على ما يبدو               فلم تتخذ             ُِ                                      ورغم أنه فُِتحت حتقيقات يف بعض هذه احلاالت،           .   ُ 

                                                                                          فة إىل ذلك، أبعدت سلطات الكانتونات يف حاالت عديدة احملتجزين على عجل بينمـا كـان                      وباإلضا  .         ملتابعتها
   . )  ٣٢ (                                                                               التحقيق جاريا، ما ترتب عنه باألساس حفظ ملف القضية، وذلك ألنه مل يعد مثة داع للتحقيق

        بالتذرع     قها                                      خمتلفة من االحتجاز اإلداري ميكن تطبي                                            ً        وأشار حتالف املنظمات غري احلكومية إىل أن أشكاالً         -   ١٨
                                                وقد تصل مدد االحتجاز إىل ما جمموعه سـنتني، وهـو     .                                   من الدواعي لتأمني طرد األجانب                   ً   جموعة كبرية جداً   مب

                         تـصل إىل سـنة يف إطـار                                              بـل وجيـوز احتجـاز القاصـرون ملـدة             .                                     ما يتناىف بشكل خطري ومبدأ التناسب     
   . )  ٣٣ (                اإلجراءات القسرية

                  ً         السجون، من ذلـك مـثالً              يف بعض          قائمة                     مشاكل االكتظاظ                                         وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية أن       -   ١٩
  .     ٢٠٠٦                يف املائة يف عام    ١٧٥                                                                اكتظاظ سجن شان دوالن يف جنيف بشكل مزمن، حيث بلغ متوسط شغله بالفعل 

                                                                      ظروف عيش احملتجزين، وخباصة فيما يتعلق باألحوال الصحية واحلصول على                      واضحة على                         وهلذا الوضع تداعيات    
                                      وأضافت الرابطة السويسرية حلقـوق       . )  ٣٤ (                                               تشارة احملامني، وعلى أمن املرافق وأماكن العمل                         خدمات الرعاية واس  

                                                                                        اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أنه يصعب يف ظل ظروف كتلك القائمة يف سجن شان دوالن الفصل بني 
          السويسرية         الرابطة    سب   وح   . )  ٣٥ (                                                                خمتلف فئات احملتجزين، وال سيما حسب نظام احتجازهم وحالة صحتهم العقلية

                                                                                                   حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، توصل خرباء كلفتهم السلطات التشريعية لكانتون جنيف ببحث         
                                                                                                               موضوع هذا االكتظاظ يف السجون إىل استنتاج مفاده أن أحد أسبابه الرئيسية يتمثل يف إطالة مـدد احلـبس،                   

           الرابطـة        وأشارت   .  )  ٣٦ (           شان دوالن                          لسبب الرئيسي لدخول سجن                                            وخباصة حاالت احلبس االحتياطي اليت تشكل ا      
                    فصل احملتجزين حـسب                              ه ينبغي إيالء األولوية ل                                                                السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان إىل أن        

                 االهتمام بشكل خاص                     وباإلضافة إىل ذلك، جيب    ).        املدانون /                            احملتجزون يف إطار احلبس االحتياطي (              نظام احتجازهم 
                    املصابني باضـطرابات                  ال سيما لصاحل       ،           شان دوالن         يف سجن           الصحية                              احلصول على خدمات الرعاية                 بتوفري سبل   

                                         يـواء هـؤالء الـسجناء املخـتلطني يف                                    تشييد مؤسـسات متخصـصة إل                               وجيب أن تتعهد السلطات ب      .      عقلية
   . )  ٣٧ (         ظروف الئقة
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                  طلبـات اللجـوء                        عة للدولة لتسجيل                                                                وحسب حتالف املنظمات غري احلكومية، فإن املراكز اخلمسة التاب          -   ٢٠
                                                      اللجوء الذين جيري إيداعهم هبا وميكـن أن متتـد                 ملتمسي       إليواء           الكافية           األساسية                               ومعاجلتها تفتقر إىل اهلياكل     

                                                  احلصول على خدمات الرعاية الطبية والكشف عن                    ومل تعد سبل    .                                              إقامتهم هبا عدة أسابيع يف وضع شبيه باحلبس       
   . )  ٣٨ (         ُ                                                              منذ أن أُلغيت الزيارات الطبية املنتظمة ألسباب اقتصادية هلا صلة بامليزانية ض                  مؤمنة فيها بشكل مر       األمراض 

                جملـس أوروبـا           لـدى                                                                            وفيما يتعلق بالوضع يف بعض أماكن االحتجاز، أوصى مفوض حقوق اإلنسان              -   ٢١
            بديلـة،                                                     التدابري املناسبة، مبا يف ذلك اعتماد عقوبـات           مجيع      سرعة              على وجه ال                                 السلطات السويسرية بأن تتخذ     

                                                     مستوى مقبول وبأن تعهد على الفور باإلشراف علـى                                  شان دوالن حبيث يصل إىل                               لتقليص االكتظاظ يف سجن     
                     ، وبأن حتسن حالـة      ً اً       مالئم  ً اً     تدريب      دربني                              إىل حراس السجون واملربني امل      "          ال ستامبا  "                           السجناء القاصرين يف سجن     

                زي يف بيليرتونا                                       دام الزنزانات يف قسم الشرطة املرك                           ، وبأن تكف عن استخ        شباب          ُ                        املباين اليت ُيحتجز فيها هؤالء ال     
   . )  ٤٠ (                               الدولة تعليقات على هذه التوصيات         وقد قدمت   .  )  ٣٩ (             ألغراض االحتجاز

                                                                  أن العقاب البدين الذي يتعرض له األطفال داخل األسرة، مل جيـر             ب                                   وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية        -   ٢٢
                                    وأضافت املبادرة العاملية إلهناء مجيع       .  )  ٤١ (                    اتفاقية حقوق الطفل         به           ملا تقضي         ً   وخالفاً        وذلك                 ً    حىت اآلن حظره رمسياً   

                                          وقضى حكم صادر عن حمكمة احتادية يف عام          .                                                                أشكال العقاب البدين للطفل أن العقاب البدين مشروع يف البيت         
        ملبادرة،        وحسب ا   .                                                                                              بأن تكرار العقاب البدين واعتياده أمر غري مقبول ولكنه مل يلغ حق اآلباء يف استعماله                   ٢٠٠٣

                                                                        جامعة فرايبورغ وكلفها به املكتب االحتادي هليئات اخلدمات االجتماعية              ٢٠٠٤                              فقد توصل حبث أجرته يف عام       
            وجه السرعة                                         وأوصت املبادرة سويسرا بإحلاح بأن تعتمد على   .  )  ٤٢ (                                        إىل أن استعمال اآلباء للعقاب البدين يف تراجع

   . )  ٤٣ (                  اط، مبا يف ذلك البيت                                       قوانني حتظر العقاب البدين للطفل يف مجيع األوس

                         جملس أوروبـا الـسلطات          لدى                                                                  وفيما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص، أوصى مفوض حقوق اإلنسان            -   ٢٣
                                                                                                             السويسرية بأن حترص على أن يستفيد ضحايا االجتار من مجيع تدابري احلماية املنصوص عليها يف اتفاقية جملـس                  

            بالتعاون مع     ً  أيضاً                                 اإلقامة ألسباب إنسانية وتسمح هلم       تصاريح   هلم                                       أوروبا ملكافحة االجتار باألشخاص وبأن تصدر 
َ                                                                           الشرطة وبأن جتعل باإلمكان إعفاء من ُيكَرهون على املشاركة يف أنشطة غري مشروعة من العقاب؛ وبأن تراقب                    ُ                                 

                                          وقد قـدمت الدولـة تعليقـات علـى           .  )  ٤٤ (            بدقة أكرب   "                  للراقصات يف املالهي   "                              ظروف العمل والعيش احلقيقية     
   . )  ٤٥ (          ه التوصيات  هذ

              أن معـدل             وجاء فيه                           ب االحتادي للصحة العامة                أصدره املكت        تقرير      إىل    "               لنوقف االنتحار  "           ارت هيئة    ش  وأ  -   ٢٤
  ن   بأ            وتفيد اهليئة   .                                            نسمة، ويفوق بالتايل بشكل واضح املعدل العاملي   ١٠٠     ٠٠٠      لكل     ١٩,١               االنتحار يبلغ     حاالت

                    السبب الرئيـسي                    ، يشكل االنتحار                       إىل جانب حوادث السري    ف  .     ً خاصاً                                      ً       انتحار الشباب ميثل يف واقع األمر مشكالً      
                                           ورغم هذه األرقام، ال يوجد يف سويسرا أي برنامج   .  )  ٤٦ (     سنة  ٢٤   و  ١٥                                     لوفاة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

                    وأعلنـت اهليئـة أن     .  )  ٤٧ ( "               لنوقف االنتحـار  "                                                       أو هدف على الصعيد االحتادي للوقاية من االنتحار، حسب هيئة  
                                                                                                            رغم مبادرات بعض الكانتونات، ال حتترم التزاماهتا الدولية فيما يتعلق بالصحة العقلية وخباصة واجبها                      سويسرا،

   . )  ٤٨ (                            ملرتفع النتحار الشباب يف سويسرا                          باختاذ إجراءات إزاء املعدل ا
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  ة                    أعلى معدالت حيـاز    ً      اً من     حد  وا           سويسرا      سجل                                          يف املائة من األسر لألسلحة النارية، ت           ٣٥,٧         وبامتالك    -   ٢٥
                                                    سبب ذلك هو قلة اللوائح املفروضة يف سويسرا على          و   ".               لنوقف االنتحار  "                                       األسلحة النارية يف العامل، حسب هيئة       

                             للقاصرين جلب األسلحة إىل             إذ يتيح   .                                                   وتعتري قانون حيازة األسلحة النارية ثغرات كثرية        .          األسلحة           حيازة هذه 
                                         حة النارية يف كثري من األحيان مصدر العنف بني                                        وحسب حتالف املنظمات غري احلكومية، تشكل األسل  .  )  ٤٩ (     البيت

                  يف املائة منها      ٣٥                          ُ    َ              قع يف إطار العالقة الزوجية وُيرتكَب حنو         ت   ني   ت                        فكل حادثة قتل من اثن      .                     الزوجني وداخل األسرة  
   )  ٥١ (             بأسلحة نارية  ً  اً                             عملية انتحار تتم سنوي       ٢٤٠               أن ما يناهز      "               لنوقف االنتحار  "              وأفادت هيئة     .  )  ٥٠ (          بسالح ناري 

              انية احلـصول         إمك              محائية لتقليل        تدابري                             حيتم على سويسرا اختاذ                                               ت أن تقليص عدد عمليات انتحار الشباب          وأكد
   ،                  على الصعيد الدويل           مل تقم،                بأن سويسرا    ً  اً                                        وأحاط حتالف املنظمات غري احلكومية علم       .  )  ٥٢ (                    على األسلحة النارية  

   . )  ٥٣ (   )    ٢٠٠١ (                 قة غري شرعية لعام       ا بطري                                                توقع بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية واالجتار هب ب

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

ـ     ٢٠٠٧                                                                          حسب حتالف املنظمات غري احلكومية، اعتمد الربملان السويسري يف أواخر عام              -   ٢٦        بـشأن   ً  اً          قانون
                                                                                لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ألنه ال مينح للمحتجز إمكانية البـت بـشكل              ً  اً                               السجن املؤبد قد يكون منافي    

                      ، أوصى مفوض حقـوق         ٢٠٠٤         ويف عام     .  )  ٥٤ (                                وفق شروط حتكمها قيود مشددة       ّ إالّ                         نهجي يف مسألة احتجازه      م
                                                                                                 جملس أوروبا السلطات السويسرية بأن تقوم بتمحيص القضايا اليت يصدر فيها أمر بالسجن املؤبد                   لدى          اإلنسان  

                  ؛ وبأن تدرس هـذه               إعادة تأهيلهم    يف                                           ُ                          ملرتكيب االعتداءات اجلنسية وأعمال العنف الذين ُيعتربون خطريين وال أمل      
                                       لالتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان        ً  اً                                                                         املمارسة القضائية للتثبت مما إذا كان هذا النوع من االحتجاز مطابق          

                                وقد قدمت الدولة تعليقات على       .  )  ٥٥ (               السجن املؤبد                          الطعن القضائي يف أحكام                                      وبروتوكوالهتا؛ وبأن تتيح إمكانية     
   . )  ٥٦ (            هذه التوصيات

                                                                        السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي بذل جهود من       رابطة          وأشارت ال  -   ٢٧
            عقوبـات                   للمحاكمة وتطبيق                                        لحرمان من احلرية يف الفترة السابقة                            اكمة وإجياد بدائل ل                          أجل تسريع إجراءات احمل   

                                             ألة استقالل السلطة القضائية، أوصى مفـوض                       وفيما يتعلق مبس    .  )  ٥٧ (                                           جنائية أخرى عدا عقوبة احلرمان من احلرية      
                                       باحلفاظ على استقالل مؤسسة املـدعي           ٢٠٠٤                                       س أوروبا السلطات السويسرية يف عام              لدى جمل               حقوق اإلنسان   

                           وقد قدمت الدولة تعليقات      .  )  ٥٨ (       ً      ً  احتراماً شديداً                                                احترام سلطة واستقالل احملكمة االحتادية وقضاهتا        و              العام لالحتاد   
   . ) ٩ ٥ (                على هذه التوصيات

  احلق يف احلياة األسرية - ٤

                 من اتفاقيـة      ١٠              من املادة     ٢      ً                ت حتفظاً على الفقرة        أبد            أن سويسرا    ب                                  أفاد حتالف املنظمات غري احلكومية        -   ٢٨
                                                                          القانون السويسري ال يكفل مل مشل األسر لبعض الفئات من األشخاص، وخباصة حاملو رخصة    ألن            حقوق الطفل 

            التحالف     أفاد و  .       سنة   ١٢                           ن الذين تتجاوز أعمارهم      ي      القاصر   ً      فضالً عن            األجل                أو القصرية  F       أو   B                   اإلقامة من الفئة    
   . )  ٦٠ (           هيئة املعنية                       على السلطة التقديرية لل                  يتوقف يف هذه احلاالت             مل مشل األسر    بأن
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                                                          أن احلق يف الزواج خيضع لقيود عديدة فيما يتعلق بالزواج من ذوي  ب                              وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية   -   ٢٩
                                    قانون املدين ملكافحـة حـاالت زواج         ال   يف   ً  اً                                              أدخل القانون اجلديد املتعلق باألجانب أحكام          فقد    .  ى          جنسية أخر 

                   ُ  َ              وحىت يف حالة الزواج، ُتعَترب بعض        .        املدين              وائر التسجيل                           من حرية التصرف ملوظفي د     ً  اً     كبري ً  اً                    املصلحة تترك هامش  
   . )  ٦١ (             عاشرة الزوجية                   ُ   َ                                      الزجيات زجيات مصلحة وُيرفَض منح رخصة اإلقامة للقرين رغم حصول امل

  رية التعبري ح- ٥

                                                                                                     الحظ مكتب املمثل املعين حبرية وسائط اإلعالم ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن احلالـة اإلمجاليـة                   -   ٣٠
          بـشأن       ٢٠٠٧-     ٢٠٠٥                                              أنه قدم تدخالت يف أربع مناسبات يف الفترة          ب       وأفاد    .                               لوسائط اإلعالم يف سويسرا جيدة    

   . )  ٦٢ (  را               ئط اإلعالم يف سويس        حرية وسا

  كاف معيشياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى  - ٦

                                من كل سبعة ال يستطيع ضمان معيشته  ً  اً                                                    رغم مستوى املعيشة املرتفع بصفة عامة يف سويسرا، فإن شخص  -   ٣١
                                                    وعدم وجود بيانات إحصائية متناسقة بـشأن مـدى           .                                   ، حسب حتالف املنظمات غري احلكومية                       إمكانياته الذاتية  ب

               وأشار التحالف    .                                                                 يف حقيقة األمر على قلة األمهية اليت تعريها السلطات هلذا املشكل               يدل                ر يف سويسرا                انتشار الفق 
   . )  ٦٣ (                                                                                 إىل تقديرات مفادها أن أسرة وحيدة األب من كل أربع تعاين من الفقر، ومعظمها من العازبات

ُ                     ِفضت طلباهتم وُدعوا إىل مغادرة                        ُ    طاليب اللجوء الذين رُ           ال حيق ل     ه  أن ب                                   وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية        -   ٣٢             ِ
    ّ إالّ                   فال حيق هلم احلصول       .              على القاصرين  ً  اً                           وتنطبق هذه القاعدة أيض     .                                         سويسرا االستفادة من املساعدة االجتماعية    

                                                            ُ                                                    على مساعدة طارئة يضمنها هلم الدستور ولكنها، يف واقع األمـر، ال ُتمـنح هلـم يف كـثري مـن األحيـان                       
   . )  ٦٤ (                    تتناىف وممارسة هذا احلق و                        بشروط مثبطة يف حد ذاهتا   ّ إالّ

                                                            بأن العالقات التجارية، ثنائية كانت أم متعددة األطـراف،       ً  اً                                        وأحاط حتالف املنظمات غري احلكومية علم       -   ٣٣
                          واملتمثل يف تعزيز حقـوق      "                من الدستور      ٥٤              من املادة     ٢                                  االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة                تعفى من               ال جيوز أن    

                                                غري أن سويسرا تدرج يف االتفاقـات الثنائيـة           .                                   عامة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان              املبادئ ال     من      وال    "       اإلنسان
                                                        تلزم تلك البلدان باعتماد أحكام تتجـاوز مقتـضيات          ً  اً                                               اليت تتفاوض بشأهنا مع بلدان ثالثة شروط        ة      احلر     جارة   للت

                            إمكانية احلصول على األدوية            األحكام                 قد تعوق تلك     و  .                                                            منظمة التجارة العاملية، وال سيما يف جمال امللكية الفكرية        
                                                                                                     ة وخدمات الرعاية الصحية وبإعمال احلق يف احلصول على املعلومات وبإمكانية احلصول علـى املـوارد                 ي    اجلنس

   . )  ٦٥ (                                                                                    العلمية والتعليمية وباالستعمال التقليدي للبذور واملوارد الطبيعية وبالتايل باحلق يف الغذاء

  احلق يف التعليم - ٧

            أظهر أن        قد                  بشأن حقوق الطفل   ً  اً                   لآلراء أجري مؤخر   ً  اً            أن استطالع  ب                   ظمات غري احلكومية                   أفاد حتالف املن    -   ٣٤
 ُ   َّ                                وُيعلَّل هذا النقص يف املعـارف بعـدة     .                                                          مستوى معرفة السكان السويسريني يف جمال حقوق اإلنسان جد ضعيف   

             م األساسـي                                                                                     فال يندرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بشكل منهجي يف الـربامج الدراسـية للتعلـي            :      عوامل
                                                                          يف التدريب املهين يف قطاعات أساسية من قبيل إدارات الكانتونات واملؤسسات العامة،  ً  اً      أساسي ً  اً             وال يشكل عنصر
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                   ة على أنه ينبغي                                   وشدد حتالف املنظمات غري احلكومي      .  )  ٦٦ (                                                 وخباصة املستشفيات أو املؤسسات الطبية واالجتماعية     
                                                                                        اختاذ تدابري لضمان مستوى أفضل من بث فحوى صكوك محاية حقوق اإلنسان واإلدماج املنهجي حلقوق اإلنسان 

   . )  ٦٧ (                              الدراسية ودورات التدريب املهين        يف الربامج

  األقليات والشعوب األصلية - ٨

    ٣٠     ٠٠٠                   لسينيت، اليت يقيم حنو                                                            حسب حتالف املنظمات غري احلكومية، ال تزال أقليات اجلينش والروما وا  -   ٣٥
               ُّ َّ                                                   منهم إىل فئة الرُّحَّل، ضحية ملختلف أنواع التمييز، وخباصة فيما             ٢     ٥٠٠                                    شخص منها يف سويسرا وينتمي زهاء       

                                                                    الوسائل القانونية الالزمة إلجبار الكانتونات على اختاذ التـدابري          ً  اً                        ومع ذلك، تنعدم حالي     .                      يتعلق بأماكن اإليواء  
                                                                                اجلهاز االحتادي، الذي يعترف مع ذلك بـضرورة التـصرف مبوجـب التزاماتـه الدوليـة                           املالئمة بينما حيجم    

                           جملـس أوروبـا الـسلطات             لـدى                              وأوصى مفوض حقوق اإلنسان       .  )  ٦٨ (                                   لدستورية، عن تعبئة نفقات إضافية      وا
       َّ    صة للرحَّل                                                                                                       السويسرية بأن تأخذ يف اعتبارها، يف الربامج والقرارات املتعلقة بالتخطيط اإلقليمي، االحتياجات اخلا            

  .  )  ٦٩ (                                                                                 توفري مزيد من مواقع التخييم الطويل والقصري األجل هلم يف مجيع أرجاء سويـسرا              ل                        وتقاليدهم، وبأن تسعى    
                                                                                                                    وأشارت اللجنة االستشارية التابعة جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية إىل أنه يوجد               

         آليات                                وعالوة على ذلك، ينبغي تعزيز      .                                      رحل لتنمية العناصر األساسية هلويتهم                                     جمال لتحسني اإلمكانيات املتاحة لل    
   . )  ٧٠ (                   َّ  املشاركة اخلاصة بالرحَّل

                تستحق تنويهـا    ً  اً                                                                                  وخبصوص تنفيذ االتفاقية اإلطارية، رأت اللجنة االستشارية أن سويسرا بذلت جهود            -   ٣٦
             ِّ                                    طار املؤسسي ميكِّن الناطقني بالفرنسية واإليطالية                 ذلك أن اإل    .                                               يف عدد من امليادين املتصلة بأقلياهتا اللغوية       ً  اً     خاص

                                                                                                              والرومنشية وكذلك الناطقني باألملانية يف كانتوين فرايبورغ وفايل من احلفاظ على العناصر األساسـية هلويتـهم                
                                                                 وعالوة على ذلك، يكفل عدد من الترتيبات املؤسسية مشاركة سياسية واسعة   .                               وتنميتها، وخباصة لغتهم وثقافتهم

                                                                       والحظت اللجنة االستشارية أن الضمانات القانونية املتعلقة باسـتعمال           .  )  ٧١ (                              ليات اللغوية على مجيع الصعد       لألق
                                                                                               لغات األقليات يف العالقات بني املنتمني إىل األقليات والسلطات اإلدارية تسري على نطاق واسع وينبغي الترحيب 

                         غري أنه ميكن إيالء مزيـد    .                        رومنشية يف السنوات األخرية                   ُ                                   باجلهود العديدة اليت ُبذلت من أجل تعزيز مكانة اللغة ال  
          ويف ميدان    .                                                                                                 من االهتمام ملسألة السماح باستعمال لغات األقليات داخل الكانتونات يف العالقات املذكورة أعاله            

                                                                                  على السلطات ضمان االستجابة بالقدر الكايف الحتياجات املنـتمني إىل األقليـات اللغويـة     ً  اً                   التعليم، جيب أيض  
                                                                                                                    فيما خيص التعليم بلغة أقلية ما خارج منطقة إقامتها التقليدية، ويهم هذا األمر على وجه اخلـصوص النـاطقني                   

   . )  ٧٢ (                    باإليطالية والرومنشية

  و اللجوءملتمساملهاجرون والالجئون و - ٩

          حقـوق        َّ   قد قيَّد                    مل يسبق له مثيل                            سياسة اهلجرة على حنو                                                 أكد حتالف املنظمات غري احلكومية أن تشديد          -   ٣٧
       حتـالف          يف رأي    و  .                                                        مع االلتزامات الدولية لسويسرا يف جمال حقوق اإلنـسان         ً  اً              توافق أحيان  ي   ال                هاجرين بشكل     امل

                                                  بالدرجة األوىل إىل توظيف مشاعر اخلوف واالرتياب الرائجة      يعود             هذا التشديد        أن سبب                     املنظمات غري احلكومية، 
       وأفادت   .  )  ٧٣ (                                       دعاية تتسم بالعنصرية وكره األجانب                                                         يف أوساط السكان واليت تؤججها خطابات سياسية ومحالت       
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        يهدف إىل  ً  اً   نص ً  اً                           أن مبادرة شعبية تقترح حالي ب                                                     السويسرية حلقوق اإلنسان واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان          رابطة  ال
   . )  ٧٤ (                    يف مرحلة مجع التوقيعات ً  اً                   وتوجد املبادرة حالي  .                                      ً                اإلبعاد التلقائي ألي أجنيب قد يرتكب جنحاً أو جرائم معينة

ـ                 -   ٣٨    إىل  ً  اً                                                                                              والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة تسعى يف وقت تنهال فيه طلبات اللجوء عاملي
  ،     ٢٠٠٦          ففي عام     .  )  ٧٥ (                      من االضطهاد يف بلداهنم    ً  اً     آمن ً  اً                                                              زيادة العراقيل اليت يواجهها الباحثون عن بلد مينحهم مالذ        

   ص   وين  .                                     سريون يف استفتاء تعديالت لقانون اللجوء                                                   وكما ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان، أقر املواطنون السوي
                          سفر وهوية سـليمة لـدى                قدمون مستندات                     اللجوء الذين ال ي                                    على رفض النظر يف طلبات ملتمسي                   هذا القانون   

     عـن        ً مذهالً ً  اً                                     ومتثل تعديالت القانون الوطين للجوء نكوص  .                                                    وصوهلم أو الذين ال يقدمون طلباهتم يف املوعد احملدد        
          ُ                              التعديل املُدخل على قـانون اللجـوء        ف  .                                                           ية اليت قبلتها سويسرا عندما صدقت على اتفاقية الالجئني                     املعايري الدول 

                                 حسب ما أفادت به منظمة رصـد         "                        عدم االنتماء إىل الفئة    "    ُ   َ                    من ُتطلَق عليهم صفة                         من إجراءات اللجوء           سيستبعد  
                               يف هذا الصدد ال تكفل احترام                                                            والحظ حتالف املنظمات غري احلكومية أن ممارسة السلطات           .  )  ٧٦ (            حقوق اإلنسان 

                                ِ                                                                    االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني ووجِهت بالتايل بانتقاد من قبل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف 
      ٢٠٠٧      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٦                                                            وحسب التحالف، اعتربت جلنة مناهضة التعذيب يف قرار مؤرخ            .             عدة مناسبات 

               من اتفاقية    ٣     ادة            انتهكت امل                    جيوز أن تكون قد                                          رفضها طلبات جلوء على هذا األساس،                                 أن السلطات السويسرية، ب   
                                                                                  وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان الربملان بأن يطرح مبادرة إلعادة النظـر يف قـانون            .  )  ٧٧ (               مناهضة التعذيب 

                          عاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية                                               للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلعالن ال        ً امتثاالً ً  اً                   اللجوء املعتمد مؤخر
   . )  ٧٨ (      الالجئني

                                                                  َّ             ُ   َّ                       وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية أنه ال وجود يف سويسرا ملساعدة قضائية مموَّلة من الدولـة ُتقـدَّم                    -   ٣٩
                                           وال يكفي نشاط اجلمعيات اخلريية لسد هـذا          .                                                          وباجملان لدى اإلخطار بقرارات سلبية فيما يتعلق باللجوء        ً  اً        تلقائي

   . )  ٧٩ (   ودة            إمكانياهتا حمد          النقص ألن

                                                              جملس أوروبا السلطات االحتادية والكانتونية واحمللية بأن تكفل عدم         لدى                             وأوصى مفوض حقوق اإلنسان       -   ٤٠
                        راقبة املسافرين وإجراء    مل       شركات                                                                           وقوع حاالت إبعاد أو إعادة فور الوصول؛ وبأن تكف عن استعمال خدمات             

                                                                   القبول ما مل يؤكد شاهد أن الشخص املعين ال يرغـب يف طلـب                                       تصدر أي أوامر بعدم     ّ الّ أ                  املقابالت معهم؛ وب  
                                                                     ساعة احملدد لطلب تعليق قرار اإلبعاد عقب رفض طلب جلوء؛ وبأن تواصل إشراك   ٢٤   ل ا                     اللجوء؛ وبأن متدد أجل 

   ات                                                                                             مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف إجراءات اللجوء يف املطارات، ما مل جير تعديل تلك اإلجراء
                        جملـس أوروبـا كـذلك           لدى                             وأوصى مفوض حقوق اإلنسان       .  )  ٨٠ (                               ساعدة املنتظمة واآلجال الكافية            لتشمل امل 

                                                                                                      السلطات السويسرية حبظر استعمال األسلحة الصاعقة خالل عمليات اإلبعاد؛ وبعدم توظيف شركات خاصة يف              
                                  الشرطة الذين ينفـذون عمليـات                                                                                   هذه العمليات؛ وباقتراح أن ترافق املنظمات غري احلكومية ذات الصلة ضباط            

                                                                                    استخدام األطفال لتعقب األجانب املقيمني بصفة غري شرعية؛ ومبواصلة التدريب واملراقبة لكفالة    جنب           اإلبعاد؛ وبت
       الدولة          وقد قدمت   .  )  ٨١ (                                                                          مواظبة ضباط الشرطة املسؤولني عن تدابري اإلبعاد على مراعاة حقوق األجانب وكرامتهم

                                  جملس أوروبا السلطات السويـسرية          لدى                                 كما أوصى مفوض حقوق اإلنسان        .  )  ٨٢ ( ت                          تعليقات على هذه التوصيا   
            اهلويـة يف        تقدمي                           عندما يعجز األشخاص عن       )                                قرارات عدم االنتماء إىل الفئة     ( ً  اً                                 بالكف عن رفض الطلبات تلقائي    

   . )  ٨٣ (                        ساعة من وقت طلبها منهم  ٤٨     غضون 
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                     ُ     أن القاصر غري املصحوب ُينظر  ب                     املنظمات غري احلكومية                                            ويف إطار سياسة سويسرا يف جمال اهلجرة، أفاد حتالف  -   ٤١
                                  بعض أحكام القوانني املتعلقة باللجوء              هذا وال تتمشى   .                                                     إليه كأجنيب قبل النظر إليه كطفل مستضعف يبحث عن احلماية

         كافية يف                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، ال يستفيد القاصرون من تدابري الكفالة ال           .                              مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل       مع           واألجانب  
   . )  ٨٤ (                              ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل                                                              مراكز التسجيل ومتابعة اإلجراءات وال من مساعدة قضائية باجملان وفق

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–     ً ثالثا  

        حلقوق                     دعم القانون الدويل       على        طويل                        قد اعتادت منذ وقت                                                  أبرزت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن سويسرا          -   ٤٢
                                                                          وتستضيف على أرضها معظم هيئات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وخمتلـف               .                                اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   

                                             والحظ حتالف املنظمات غري احلكومية أن سويسرا         .  )  ٨٥ (                                                        املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان ووكاالت الشؤون اإلنسانية      
                                                             الدويل، وخباصة فيما يتعلق بإنشاء جملس حقـوق اإلنـسان                                                             أبانت عن نشاط متقد من أجل حتسني اإلطار املؤسسي        
   . )  ٨٦ (                                                 وتعزيزه، وكذلك من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

                                                            أن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل جرى التصديق عليه يف  ب                              وأفاد حتالف املنظمات غري احلكومية   -   ٤٣
            أنه أضـحى    ب                                                سرا على بعض الصكوك الدولية، أفاد التحالف                         وخبصوص حتفظات سوي    .  )  ٨٧ (    ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٩

                                                                                            القانون املتعلق باحملكمة االحتادية وباحملكمة اإلدارية االحتادية، تقدمي األحكام اجلنائيـة إىل هيئـة            بتطبيق         من اآلن       ً  ممكناً  
                  اخلاص بـاحلقوق                       من العهد الدويل     ١٤              من املادة     ٥                                       سحب التحفظات املسجلة على الفقرة               مما أتاح                  أعلى لتمحيصها،   

                                والحظ التحـالف أن التعـديالت        .                            من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٠           من املادة     )  ٥  )( ب ( ٢                                 املدنية والسياسية وعلى الفقرة     
                                                                                                                    املدخلة على القانون االحتادي املتعلق باكتساب اجلنسية السويسرية وفقداهنا تتيح منذ اآلن لألطفال عـدميي اجلنـسية                 

      من   ٢                    ُ  َّ                                                      تقدمي طلب للتجنيس املُيسَّر، ما أتاح سحب التحفظ املسجل على الفقرة                                                الذين أقاموا يف سويسرا مخس سنوات     
                                                                    القانون االحتادي املتعلق بالوضع اجلنائي للقاصرين الذي ينص علـى                          ومع بدء نفاذ      .                            من اتفاقية حقوق الطفل     ٧       املادة  

    ١٠           من املادة     )  ب ( ٢      فقرة                              كذلك التحفظ املسجل على ال        حب   ُ ُس                                                    الفصل يف مراكز االحتجاز بني صغار السن والكبار،         
   . )  ٨٨ (                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

            ، ينص على       ٢٠٠٦                     قانون املدين يف عام       ال                                  ً          ً  ُ                   وأحاط حتالف املنظمات غري احلكومية علماً بأن تعديالً أُدخل على             -   ٤٤
                        حتسينات حقيقية يف ميدان                                                                          أحكام حمددة يف جمال محاية الشخص يف حال التعرض للعنف أو التهديد أو التحرش، يسجل

            ، يربز ضـمن      ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز ١                                                                     ومن بني تدابري احلماية املنصوص عليها، واليت دخلت حيز النفاذ منذ             .            حقوق املرأة 
   أن  ب              وأفاد التحالف   .                                                                               أمور أخرى طرد ممارس العنف من املسكن املشترك وحظر االقتراب من شخص معني واالتصال به   

   . )  ٨٩ (                      ل هذه التدابري الوقائية                         بعض الكانتونات تطبق بالفع

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–     ً رابعا  
   .       ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–  ًًا  خامس
   .       ال ينطبق
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