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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧-٦

 تجميع بشأن سويسرا  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير هل اااا  ا ضاهااادا   شاااام  االساااتضرال الااادوري ال
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

   قلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما ت

لحقاوق نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة  -ثانياا  
 (٢)(١)ناإلنسا

ا االتفاقلا  الدوللا  حلمايا  حقاوق الاع الضماا   ُ جضت سويسرا علاى أن ت ا ط فرفااً  -٢
والربوتوكو  االختلااري ا لةاح بالضهاد الادوا اصااق بااحلقوق ا دنلا   ،(3)ا هاجرين وأفراو أسره 

والربوتوكاااااو  االختلااااااري ا لةاااااح بالضهاااااد الااااادوا اصااااااق بااااااحلقوق االقت ااااااوي   ،(4)والسلاسااااال 
 ،(٦)والربوتوكاااو  االختلااااري التفاقلااا  حقاااوق ا  ااا اق  وي اإلعاقااا  ،(5)واالجتماعلااا  والثقافلااا 

واتفاقلاا  م ةماا  ا ماا  ا تةااد  لل بلاا   ،(٧)١٩٦١حاااال  انضاادا  اة ساال  لضااا   ختفاال  واتفاقلاا 
   (8)  )اللونس و(   افة  التملل  ا جما  التضلل والضل  والثقاف

 وروبلااااا  بشااااا ن اة سااااال  ا االتفاقلااااا  ا إىل أن ت ااااا ط فرفااااااً  وُوعلااااات سويسااااارا أي ااااااً  -3
  ااا اواتفاقلااا  جملاااس أوروباااا بشااا ن م اااع وم افةااا  الض ااا   اااد ا ااارأ  والض ااا  ا  ،(٩)١٩٩٧ لضاااا 

   (١٠))اتفاقل  اسط  و (
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 علاااااىحتفةهاااااا اساااااتمر  ا وأعربااااات ة ااااا  حقاااااوق الطفااااا  عااااان أسااااافها  ن سويسااااارا  -4
    (١١)ى ال ةر ا سة هاوحثتها عل ،( من اتفاقل  حقوق الطف ٢)4٠)ج(، و3٧(، و١)١٠ ا واو
حتفةهاااا، ا  ورح اات اللج اا  ا ض لااا  بالق ااات علاااى التمللاا   اااد ا اارأ  بساااة  سويساارا -5

اتفاقلاا  الق ااات علااى الااع أ اا ا  التمللاا   ااد ا اارأ ،  ()ز( ماان١)١٦، علااى ا اااو  ٢٠١3 عاا 
(، ٢)١5حتفةهااااا علااااى ا اااااوت   سويساااارا أعرباااات عاااان قلقهااااا إزات عااااد  سااااة اللج اااا   ل اااان

   (١٢)()ح(١)١٦و
مقااار مفو ااال  ا مااا  ا تةاااد  الساااامل  حلقاااوق حتت ااان سويسااارا وأ اااار  اللج ااا  إىل أن  -٦

أعمااا  ا فو اال ،  ااا ا  لااو إىل  اا دوق اإلنسااان ا ج لاا ، وقاادمت تربعااا  م تةماا  لاادع  
   (١3)و  دوق التربعا  ل ةايا التضذي  التربعا  للتضاون التقين ا ملدان حقوق اإلنسان،

 (١4)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
بال ةااا  الفريااد للدطقرافلاا   أحافاات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا  الض  ااري علماااً  -٧

سويساارا، ل  هااا أعرباات عاان بااالا قلقهااا إزات عااد  وجااوو  اامانا  كافلاا  للت كااد ماان  ا  ا اار  ا
 حها ا واف ون مع الت اما  ال لد  وج  االتفاقلا  الدوللا  يقا  اورا  الشض ل  اليت  عد  تضارل

للق ااات علااى الااع أ اا ا  التمللاا  الض  ااري  وحثاات اللج اا  سويساارا علااى م اااعف  جهووهااا 
ةداث آللاااا  فضالاااا  ومسااااتقل  السااااتضرال ماااادش انسااااجا  ا  اااااورا  الشااااض ل  مااااع الراملاااا  إىل اساااات

   (١5)الت اما  سويسرا  وج  القانون الدوا حلقوق اإلنسان
وقاادمت اللج اا  ا ض لاا  إلقااوق اإلنسااان مالحةااا  وتو االا  ناملاا  وأعرباات عاان بااالا  -8

ماان  "القااانون السويسااري باادالً ع واهنااا قلقهااا إزات إحاادش ا  اااورا  الاايت سل ااو  عللهااا الشااض  
 وجاا  ت امااا  لاال تتضار ااإ ا  علااى أناا الاايت تاا   الق ااا  ا جاناا  )م اااور  تقرياار ا  اام(" 

(١٦)إلغاؤهاحىت ت للفها أو  وج  القانون الدوا مع الدستور
   

االحتاااوي للدولاا   وأحافاات ة اا  حقااوق الطفاا  علماااً بالتةااديا  الاايت يطرحهااا ال ةااا  -٩
إىل إحاااداث ت اي اااا  ك ااام  ا  ربااات عااان قلقهاااا  ن  لااااض الت سااالح أف اااى عمومااااً الطااارو، وأع

   (١٧)ت فلذ اتفاقل  حقوق الطف  ا خمتل  كانتونا  الدول  الطرو
إنشات مؤسسا  وف لا  ورح ت اللج   ا ض ل  إلقوق اإلنسان  شروع القانون اهلاوو إىل  -١٠

باا ن مل انلاا  هااذس ا ؤسساا  ساات قى أفاااو  ارير تقاال  هااا أعرباات عاان قلقهااا إزات  ،حلقااوق اإلنسااان
علااى نفااس مسااتوش التموياا  ا   اا  للمركاا  السويسااري لل ااربا  ا جمااا  حقااوق اإلنسااان  

والياا   ال متلااوا ؤسساا  ساات ون مساؤول  عاان تض يا  حقااوق اإلنسااان، ل  هاا هاذس ومان ا ؤكااد أن 
يسارا، ا أقارض وقات ن ان، وكارر  اللج ا  تو التها با ن ت شا  سو   رحي  حلماي  هذس احلقوق 

محايااا  حقاااوق اإلنساااان ا جماااا   مؤسسااا  وف لااا  مساااتقل  حلقاااوق اإلنساااان تتمتاااع بواليااا  واساااض 
للم اوئ ا تضلقا   ركا  ا ؤسساا  الوف لا  لتض يا   وخت   هلا ا وارو ال شري  وا الل  ال افل ، وفقاً 

   (١8)ومحاي  حقوق اإلنسان )م اوئ باريس(
وأو ت ة   حقوق الطف  سويسارا با ن ت شا  آللا   ادو  لر اد حقاوق الطفا  ت اون  -١١

، وأن ت من مشاعره قاور  على تلقي   اوش ا ففا  والتةقلح فلها ومضاةتها بطريق  تراعي 
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 اد وا تابضا   ا  ال ال  ا الوقت نفسا  خ و ال  ال اةايا ومحايتهاا، وأن ت اطلع ب نشاط  الر 
   (١٩)بال ةايا

تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 المشتركة بين ندة قطاناتالمسائل  -ألف 
المساواة وندم التمييز -١ 

)٢٠) 
أعرباات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا  الض  ااري عاان قلقهااا إزات القوالاا  ال مطلاا   -١٢

الض  ااري  الاايت يااروج هلااا أع ااات ا حاا اض الشااض وي  اللمل لاا ، وبضاا  قطاعااا  وسااات  اإلعااال ، 
وإزات إ اااهار مل اااقا  سلاسااال  هلاااا م اااام  ع  اااري  و/أو تااا   عااان كراهلااا  ا جانااا ، وعاااد  

عن قلقها إزات نرب  كارس ا جانا   أي اً ع ها ا هذس احلاال   وأعربت اللج   مقا ا  ا سؤول  
ا ا  ااورا  الشااض ل  الاايت تسااتهدو  ام ا ااواف  ، مثاا  تلااو الايت اعُتمااد   ااد ب ااات ا اا  ن ا 

  ٢٠١4، و ااد اهلجاار  اةماعلاا  ا عااا  ٢٠١٠، وفاارو ا جاناا  ا اارم  ا عااا  ٢٠٠٩عااا  
الاوعي بغلا  م افةا   إل كاات با ن تا ة  أنشاط  م هجلا  وواساض  ال طااق وأو ت اللج   سويسارا

 إ ااااف  إىل تااادابم ساااريض ،أن تت اااذ  ااام ا اااواف  ، و  علاااى الو ااا  والتضمااال  والت مااال  والتةامااا 
والت ااارفا  الض  اااري ،  اااا ا  لاااو رفااا   لألحاويااا  ا الحقااا  الق ااااتل ، مااان أجااا  الت ااادي

(٢١)قافضاً  رف اً  موظفون عموملون رفلضو ا ستوش اليت يطلهاالت رحيا  اليت ت   على ال راهل  
   

 ال متلااااووأ اااار  مفو ااال  ا ماااا  ا تةاااد  الساااامل  لشااااؤون الالج ااا  إىل أن سويسااارا  -١3
وأو ااات اللج اا  ا ض لااا  بالق اااات علاااى التمللااا  الض  اااري   (٢٢)تشااريضا   اااامل    افةااا  التمللااا 

هاا لا قانون عامااً  للتملل  الض  اري، وأن ت اوح ح مااً  و امالً  وا ةاً  سويسرا ب ن تضتمد تضريفاً 
ا ااادين واإلواري حيةااار التمللااا  الض  اااري ا  ا ااار و ااام ا  ا ااار ا الاااع جمااااال  احللاااا  اصا ااا  

(٢3)والضام 
   

الوحلااد  لتجاارت التمللاا   الاادوافعوأعرباات اللج اا  ا ض لاا  إلقااوق اإلنسااان عاان أساافها  ن  -١4
، أو اإلمااين، أو الااديين، وأو اات بتضاادي  القااانون اة اااتي الضرقااياالنتمااات  هاايا القااانون اة اااتي 

   (٢4)التملل  وعرط  ووافع لتوسلع
وأعربت اللج ا  ا ض لا  بالق اات علاى التمللا  الض  اري عان قلقهاا إزات التفسام التقللادي  -١5

ا الحةاا  أو اإلجاراتا  ق اايا إىل أن  مشام ً  ن  السالطا  الق ااتل ،للقانون اة اتي من جا
ج ساال  أو إم لاا  مضل اا   وأو اات  تسااتهدو أهنااا م باادعوش التملل ياا  تُاارف  ا كثاام ماان ا حلااان

تادابم ت فا  متتاع الاع ا  ا اق واخا  واليتهاا الق ااتل  باحلمايا ،  اللج   سويسارا با ن تت اذ
ل  من خال   اكمها الوف ل  ا ض ل ، ومؤسساهتا احل وملا  ا خارش، وأن تتلط س   انت او فضا
   (٢5)تملل  الض  ري اليت ت تهو حقوقه  د أي فض  من أفضا  ال

وأ ار  اللج   ا ض ل  بالق ات على التملل   د ا رأ  إىل أهنا ال ت ا  تشضر باالقلح  ن  -١٦
، الااايت تااا   علاااى هلم ااا  سااالط  الرجااا  ا  سااا   القوالااا  ال مطلااا  السااااتد ، إىل جانااا  ا واقااا 

سويسارا با ن اللج ا  وأو ات  فت ت تضوق إحراز أي تقد  ا ال هول با ساوا  با  اة سا   ما
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 إ كاااات تضااا ز جهووهاااا الراملااا  إىل الق اااات علاااى هاااذس القوالااا  ال مطلااا ،  اااا ا  لاااو عااان فرياااح
الت اااادي  ترمااااي إىل لاااا   ااااامل واساااا اتلجل  ج سااااانل  وف الااااوعي، وو ااااع خطاااا  عماااا  وسلاساااا  

   (٢٦)  ا ساوا للضوام  اهلل لل  اليت تتس   ا استمرار أوج  عد
وأعربااات ة ااا  حقاااوق الطفااا  عااان قلقهاااا إزات حااااال  خطااااض ال راهلااا   اااد ا ثللاااا   -١٧

وا ثللاا  وم ووجااي ا لاا  اة سااي ومغااايري اهلوياا  اة سااانل  وحاااملي  اافا  اة ساا ، وأو اات 
و تشااااااريضا   ااااااامل    افةاااااا  التمللاااااا  علااااااى أسااااااا  ا لاااااا  اة سااااااي واهلوياااااا  سويساااااارا باعتمااااااا

   (٢٧)اة سانل 
واللج ااا  ا ض لااا  بالق اااات علاااى التمللااا   اااد ا ااارأ  وة ااا  حقاااوق الطفااا  ة ااا   وأو ااات -١8

عاااد  إخ ااااع أي  ااا   لضاااالج فااا  أو جراحاااي  ااام  ت فااا  م اه ااا  التضاااذي  سويسااارا بااا ن
تو االا  اللج اا  االستشاااري  الوف لاا  ا ض لاا  مااع  متا االاً  لطفولاا ، ااروري خااال  فاا   الر اااع  أو ا

   (٢8)با خالقلا  الط ل  ال لولوجل  ا رت ط  إلاال  حاملي  فا  اة س 

(٢٩)التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
 

بالتااادابم ا ت اااذ  وا تاااوخى اختا هاااا لت ةااال  أنشاااط   أحافاات ة ااا  حقاااوق الطفااا  علمااااً  -١٩
 اً وا اة اً ت ةلملا اً إفار  ن ت ع مؤسسا  ا عما  ا تضدو  اة سلا   وأو ت اللج   سويسرا ب

عاد  تا مم أنشاطتها سال اً علاى حقاوق اإلنساان  ت ف  ل يلل  اعا  الضامل  ا الدول  الطرو 
فلااذها الفضااا   وأو اات اللج اا  سويساارا  ت فاا  تأن ، و أو هتاادو مضااايم ال ل اا  و مهااا ماان ا ضااايم

  مؤسسااا  ا عماا  وفروعهاا الايت تضماا  ا إقلال  الدولا  الطارو أو تُاادار حتم ا فا  با ن ت أي ااً 
   (3٠)وق الطف  وحقوق اإلنسان بوج  عا انطالقاً م   ا سؤولل  القانونل  عن أي انتهاكا  حلق

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (3١)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -١ 

ضاقاا  تالقااانون اة اااتي  ا مااواو خمتلفاا  وروو ر اا  أناا  ة اا  م اه اا  التضااذي   كاار   -٢٠
ضرياا  للتضااذي  بو ااف  جرطاا  و أي تو وجااعااد   فاا ن، علااى الت اارفا  الاايت ط اان اعت ارهااا تضااذي اً 

اتفاقلااا  م اه ااا  التضاااذي  و ااامس مااان  اااروض يشااام  الاااع ع ا ااار التضريااا  الاااوارو  ا   ااادو 
مان  ا ن  أن يفاتط ال ااض  قانونلااً  فرا ااً  أحادث ا ضامل  والضقوبا  القاسال  أو الالإنساانل  أو ا هل ا 

أما  إم انل  اإلفال  من الضقاض  وكارر  اللج ا  تو التها الساابق  با ن تضتارب سويسارا التضاذي  
   (3٢)من االتفاقل  ١و  س بال ام  ا اجرط  ج اتل  على حنو يض 

 ا ضلومااا  الاايت تتةاادث عاان وال تاا ا  اللج اا  ا ض لاا  إلقااوق اإلنسااان تشااضر بااالقلح إزات -٢١
، ال سالما ماع فاال  اللجاوت وا هااجرين وا جانا ، وعاد  بقساو  لشارف ا انتشار حاال  تضام 

   (33)هذس ا عما  كما ي  غيعن  اإلبالح
أن ملتمساااي اللجاااوت ال حُيتجااا ون بشااا   ؤون الالج ااا  الساااامل  لشااافو ااال  ا و كااار   -٢٢

تلساام  ماان أجاا مااا اسااُت د  االحتجاااز اً  لااو، كثاام ومااع  عااا ، ل اان حااريته  ا الت قاا  مقلااد  
أووعاوا  والحةت ة   م اه   التضذي  أن بضا  ا هااجرين اجتجا ين إواريااً   (34)عملل  ال حل 

ا  ا اق ا ط ح علاى لل ةا  نفس  إل   الواقع خ ضوا أُ مرافح االحتجاز السابح للمةاكم ، و 
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ال تااا ا  تشاااضر باااالقلح  ن الفااا   الق اااوش ا أهناااإىل وأ اااار  اللج ااا   الاااذين ي تةااارون اجاكمااا  
 ١٢ال تاا ا   اادو  ا  عاماااً  ١8و ١5ذين تاا اوح أعماااره  باا  لاالالحتجاااز اإلواري لألففااا  ا

ا ا اتا  مان الاع احلااال   وأو ات اللج ا   ٢ ساوش على الار   مان أن الق ار ال طثلاونراً  ه
 ال إال ا ا ااالحتجااز ي اون اللجاوت إىل  وأالبدات  لالحتجاز اإلواري، تستةدث   نسويسرا ب

   (35) ةوب ا الق ر  م  ا حال  خم، ال سلماا 
وأعربااااات ة ااااا  م اه ااااا  التضاااااذي  عااااان قلقهاااااا إزات ا و ااااااع ا الساااااجون، ال سااااالما  -٢3

تا  حىت اآلن ب  الرجا  الف   الن وولون )ج ل (، وإزات عد   مان و االكتةاظ ا سجن  
وال سات ا سجن  ون وولون، وب  ا حداث وال الغ  ا الساجون اإلقللملا   وأ اار  اللج ا  

 ااديد  إىل التقااارير ا تضلقاا  باااحل س االنفااراوي لأل اا اق  وي اإلعاقاا  الضقللاا  ا مرافااح أم لاا  
ا  اوالهتاا راً وأو ت اللج   سويسرا ب ن ت ون أكثر إ را لضالج تلقي ا ، وون إم انل راس احل

إلل   لاً نةامها اصاق باجتج ين احتلاف تضد   للةد من االكتةاظ ا سجن  ون وولون  وأن
 وأن تت اااذ اصطاااوا  الالزمااا  ل فالااا  ف ااا    ااام مااادان  أ  ا ااااً باعت ااااره  و اااضه   يض اااس
ا  طاا ال الضااالج   وأن حتاارق علااى كفالاا تاماااً  ف ااالً  ال ساااتعاان الق اار، والرجااا  عاان  ال ااالغ 

   (3٦)مؤسسا  مالتم  ا الع ال انتونا 

 (3٧)إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
وجااوو بلانااا  مرك ياا  أعرباات اللج اا  ا ض لاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا ال ااالا إزات عااد   -٢4

نفدراللااا  بشاا ن عااادو الشاا اوش، واجاكمااا ، والضقوباااا  ا تضلقاا  باوعااااتا  و علااى مسااتوش ال 
 سوت ا ضامل ، وعد  وجاوو آللا  مساتقل  ومتاحا  للجملاع مان أجا  تقادت  ا اوش  اد الشارف ،

   (38)ضم  ال لاب  الضام ل  ل م  ت ون م
أن ت شاااا  آللاااا  مسااااتقل  مؤهلاااا  لتلقااااي  علااااىوحثاااات ة اااا  م اه اااا  التضااااذي  سويساااارا  -٢5

الش اوش ا تضلق  بالض   أو سوت ا ضامل  اليت يرت  ها أفراو قوا  إنفاا  القاانون، والتةقلاح فلهاا 
(3٩)على حنو سريع ون ي  و ام 

   
والحةات ة ا  حقاوق الطفاا  بادت نفاا  تشاريع رفااع احلاد ا ول لسان ا ساؤولل  اة اتلاا   -٢٦
ساان الاادنلا للمسااؤولل  اة اتلاا     اام أن اللج اا  ال تاا ا  تشااضر بااالقلح  ن الأعااوا  ١٠إىل  ٧ماان 
، وأن ، وأن ا ضوناا  القانونلاا  ا انلاا  لألففااا   اام متاحاا  واتماااً ياا ا  وون ا ضااايم ا ق ولاا  ووللاااً  ال

ب ن ترفع  ا ففا  م يف لوا بضد عن ال الغ  ا مراك  االحتجاز  وأو ت اللج   سويسرا أي اً 
ح ااو  ا ففااا  علااى  ت فاا  أن، و احلاد ا ول لساان ا سااؤولل  اة اتلاا  إىل مسااتوش مق او  ووللاااً 

ا ضوناا  القانونلاا  ا انلاا ، وأن تضجاا  بضمللاا  إنشااات مرافااح احتجاااز كافلاا  ل اامان عااد  احتجااااز 
   (4٠)ا ففا  مع ال الغ 

(4١)لعامة والحياة السياسيةالحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة ا -٣ 
 

أ ااار  اللج اا  ا ض لاا  إلقااوق اإلنسااان إىل أناا  ي  غااي لسويساارا أن تت ااذ تاادابم  ضاةاا   -٢٧
   (4٢)ت قلط وستورهاال سلما باحلةر ا فرول على ب ات م  ن جديد ، 

والحةت اللونس و أن التشهم جرط  ج اتل   وج  القانون اة ااتي السويساري الاذي  -٢8
لضقوبا   ااح   اهتاماا  أو  ا و ، وهاو يضلا  أهناا كا با ، يضارل  ي   على أن نشار الشا  
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وأو اات اللونساا و سويساارا ب لغااات جرطاا  التشااهم، وإوراجهااا  اامن  بالسااجن أو  راماا  نقدياا  
   (43)إحدش مواو القانون ا دين، وفقاً للمضايم الدولل 

 )44)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
رح ت اللج   ا ض ل  بالق ات على التملل   د ا رأ  باصطوا  ا ت ذ    افة  االعاار  -٢٩

بال شاار، ل  هااا أعرباات عاان قلقهااا إزات عااد  وجااوو مقارباا  موحااد  باا  ال انتونااا  لتةديااد هوياا  
ال ةايا، وحتديد أوج  التفاو  ب  ال انتوناا  فلماا يتضلاح  ا ط ت ااريط اإلقاما ، وعاد  كفايا  

 ،وارو ا      لدواتر محايا  ال اةايا، و دوويا  ال كلا  علاى أ ا ا  متضادو  مان االساتغال ا 
نارساا   وأو ات اللج ا  سويسارا با ن  ماا  ااب   لاو مانمث  الضم  القسري والض ووي  والارق و 

  أماار خطااا  الضماا  الوف لاا    افةااا  االعااار بال شاار، وتضتماااد خطاا  جديااد  تركااا  علااى ناااوع تقاال  
(45)ا الع ال انتونا ت فلذاً موحداً هذس التدابم  ت فلذ  ف تو  اة س،

   
و ااااجضت ة اااا  خااااربات م ةماااا  الضماااا  الدوللاااا  ا ض لاااا  بتط لااااح االتفاقلااااا  والتو اااالا   -3٠

كااااان  علااااى موا اااال  جهووهاااا الراملاااا  إىل  اااامان محايااا  الااااع  ااااةايا االعاااار، سااااوات احل ومااا   
مااا ، ال سااالما عااان فرياااح تض يااا  التضااااون بااا  هل ااا  الض   ااارال وأالساااتغال  اة ساااي   ااارال ا

   (4٦)التفتلش ا ض ل  بالضم  ونقابا  الضما 

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -٥ 
  ارا  االحتااااوي أعربااات اللج ااا  ا ض لااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا  ن قاااانون االسااات -3١

 نفدراللاااا   ااااالحلا و التابضاااا  لل وواتاااار االساااات  ارا   و ياااا ٢٠١٦/ساااا تمرب ال اااااور ا أيلو 
إىل أناا  اللج اا  ، و لااو   اارال  اام وا ااة  ا ضااام، وأ ااار  متدخلاا  للغاياا  ا الشاا ن اصاااق

ت اماا  لاالماع أنشاط  ا راق ا  هاذس انسجا   ي  غي أن تت ذ سويسرا الع التدابم الالزم  ل مان
 حلفاا  ال م لاا  هاا  ا وي  غاي علااى وجاا  اص ااوق اختاا  تاادابم ل اامان ت ةال  الضهااد ال ا ا   عاان 

   (4٧)ت ةلماً  ارماً  ال لانا 
وأو ت اللج   ا ض ل  بالق ات على التملل   د ا ارأ  سويسارا با ن تت اذ تادابم  ضاةا   -3٢

ضا ااا  احلاااا آمااار نةااا  ا  تفةاا  الطااالق، وأن ال اااا  عاان التفاوتااا  اة سااانل  واالقت اااوي 
   (48)ق  من  وي الدخ  ا   ف ، وما يواجهون من خمافر الوقوع ا برامن الفقرعلى ا طل  

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
(4٩)الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

 
يواجهاون  اضوبا  ا الحةت ة   خربات م ةم  الضم  الدولل  أن الضما  ك ار السن  -33

الضثاااور علاااى فااارق عمااا  جدياااد ، وأهنااا  أكثااار عر ااا  صطااار ال طالااا  الطويلااا  ا ماااد، وأن مضةااا  
   (5٠)ال سات يشغلن وظات  بدوا  ج تي

أهناا تتغام با  ت تا ا  ك ام  و أن الفجو  ا ا جاور با  اة سا  ال   الحةا مضرل مو  -34
  (5١)لاا  إىل احل وماا  موا اال  تقلاال  هااذا التفاااو  ااديد، فل اات ة اا  خااربات م ةماا  الضماا  الدول

وأو اات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا   ااد ا اارأ  سويساارا باا ن تضاا ز جهووهااا الراملاا  إىل 
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تاادابم خا اا   اللجااوت إىل الق اات علااى الفجااو  ا ا جاور باا  اة ساا ،  اا ا  لااو ماان خاال 
   (5٢)مؤقت 
، ح ملساور  الت لفا  لرعايا  ا ففاا الستمرار عد  وجاوو مرافاوأعربت اللج   عن قلقها  -35

 م يااد ماان الفاارق بغلاا  مت اا  ال سااات ب جياااو وأو اات اللج اا  سويساارا ومنااا ج عماا  تالتاا  ا ساار 
احل و  على عم  بدوا  كام ،  ا ا  لاو بوساات  م هاا اعتمااو إفاار وفاين لرعايا  الطفا   من

   (53)فح كافل  ومالتم  لرعاي  ا ففا مرا قات  على احلقوق، و لو من أج  توفم
الالج  ، وملتمسي اللجاوت، وخو  شؤون الالج   بتلسم السامل  لفو ل  ا وأو ت  -3٦

وا  اا اق الااذين هُلااط هلاا  بالاادخو  ب ااف  مؤقتاا  إىل سااوق الضماا  عاان فريااح إزالاا  الضق ااا  
   (54)فرو   على حري  الت ق القلوو ا الضملل  مث  عد  االع او با ؤهال  ا ج  ل ، و 

(55)الحق في مستوى معيشي الئق -٢ 
 

ا أوساا  لفقار لرح ت اللج   ا ض ل  بالق ات على التملل   اد ا ارأ  باالافاال الضاا   -3٧
لتو ااااالا  ال ااااااور  عااااان ا اااااؤمتر السويساااااري لاااااوزرات الشاااااؤون ماااااع ا انساااااجاماً  ا سااااار ا ضلشااااال ،

وأعربت اللج   عن قلقها مان أن ال ساات،   ٢٠١3ا عا   االجتماعل  على مستوش ال انتونا 
ال سلما ا مها  الضازبا  وا س ا  وا طلقا  ا ا رياو وا هااجرا  والضاافال  عان الضما  

ا أعما  الرعاي  وون أجر يضان  الفقر أكثر من  مهن  ستويا   م مت اس     شطن الالتي ي
اتلجل  وف لااا  للةاااد مااان الفقااار ماااع ال كلااا  علاااى الف اااا  وأو ااات اللج ااا  سويسااارا باعتمااااو اسااا  

   (5٦)والف ا  ال ضلف  من ال سات ا  د حرماناً 
وأعرباات ة اا  حقااوق الطفاا  عاان قلقهااا ماان أن االسااتةقاقا  الت ملللاا  لألساار،  ااا ا  -38

وأو اات اللج اا  سويساارا   لااو ا ساااعد  االجتماعلاا ، ال تاا ا  م  ف اا  ا بضاا  ال انتونااا  
توا ااا  تض ي هاااا نةاااا  الضاااالوا  وا ساااتةقا  الااايت تااادفضها لألسااار بغلااا   ااامان متتاااع الاااع بااا ن 

ا ففااااا ،  اااان فااااله  أففااااا  اآلبااااات الالج اااا  وملتمسااااي اللجااااوت وا هاااااجرين  سااااتوش مضلشااااي 
   (5٧)التح

 (58)الحق في الصحة -٣ 
احلااواج  اللغوياا  أعرباات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا   ااد ا اارأ  عاان قلقهااا  ن  -3٩

مرافح الرعاي  ال ةل ،  من خدما  ال سات ا هاجرا  استفاو  ما حيوالن وون وعد  الوعي كثماً 
   (5٩)تت اس  والف   الضمري  للمستفلدين ج سي تثقل  وإزات الفوارق ب  ال انتونا  ا إتاح 

 ا اراهق   وأو ات وال ت ا  اللج   تشضر بالقلح إزات ارتفاع عدو حااال  االنتةاار با  -4٠
   (٦٠)سويسرا ب ن تضج  باعتماو خط  عم  وف ل  بش ن الوقاي  من االنتةار

 (٦١)الحق في التعليم -٤ 
وماااع  أ اااار  اللونسااا و إىل أن سويسااارا اختاااذ  عاااد  تااادابم لتض يااا  احلاااح ا التضلااال   -4١

جيادون  اضوب  ا االلتةااق ال ي الاون  بادون ومااتح اهلويا   لو، ي دو أن فال  اللجوت وا ففا 
وي  غاي تشااجلع سويسارا علااى تض يا  سلاساااهتا الضاما  ل اامان ح او  ا ففااا   باالتضلل  الثااانوي 

ا جاناا  علااى أعلااى مسااتوش ن اان ماان التضلاال ، وتااوفم فاارق التةاااق ا ففااا  فااال  اللجااوت 



A/HRC/WG.6/28/CHE/2 

GE.17-15257 8 

قاادمت ة اا  حقااوق  قاادو   (٦٢)با اادار ، ال ساالما ا اادار  الثانوياا باادون وماااتح اهلوياا   وا ففااا 
   (٦3)الطف  تو لا  نامل 

وأو ت اللج ا  ا ض لا  بالق اات علاى التمللا   اد ا ارأ  سويسارا با ن تشاجع علاى زيااو   -4٢
ت ويع اصلارا  التضللمل  لل  ا  وال   ، وأن تت اذ خطاوا  لت قالط ا اواو التضللملا  علاى مساتوش 

 ماانالفااوارق باا  اة ساا  و  ا االعت ااار تاحاا ا   ا ااواو التضللملاا أخااذ ال انتونااا ، وأن تت كااد ماان
ا اسا اتلجلاهتبتض يا   أي ااً اللج   سويسرا  نا  وا تمضا  اجلل   وأو تا الع ال انتو توفرها 

الرامل  إىل مضاة  القوال  ال مطل  التملل ي  واحلواج  اهلل لل  اليت قد تثين الفتلا  عان التقاد  ا 
هاا الاذكور عللوراستهن  ا بضد مستوش التضلل  الثانوي، وااللتةاق  جاال  الدراس  اليت يهالمن 

   (٦4)عاو 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (٦5)النساء -١ 

ا ااارأ  متثلااا  تااا ا  اللج ااا  ا ض لااا  بالق اااات علاااى التمللااا   اااد ا ااارأ  تشاااضر باااالقلح  ن  ال -43
ا جملااااس الشاااالول وجملااااس ال ااااواض واللجااااان ماااان خااااارج الرب ااااان وجمااااالس إوار    ااااضلفاً   ا ياااا ال

ووعاااات اللج اااا   الق ااااا  علااااى الااااع مسااااتويا  الق ااااات  باااا الشااااركا  وا وسااااا  ا كاوطلاااا  و 
سويسرا إىل أن تض ز جهووهاا الراملا  إىل زيااو  عادو ال ساات ا اهلل اا  ا  ت  ا  بغلا  حتقلاح متثلا  
متساااو باا  ا اارأ  والرجاا  ا احللااا  السلاساال  والضاماا ، وأن تضتمااد وت فااذ تاادابم مؤقتاا  أو واتماا  

   (٦٦)هبدو حتقلح مساوا  فضلل  ب  ا رأ  والرج  ا الع ا اال 
وأ او  اللج   نفساها بااةهوو ا  ذولا  للت ادي للض ا  اة سااين، ل  هاا أ اار  إىل  -44

الض ا  اة ساااين عاان  أهناا ال تا ا  تشااضر باالقلح إزات انتشااار هاذا ال ااوع مان الض ا ، وقلاا  اإلباالح
لاادش الشاارف ، واافااال مضاادال  ا قا ااا  واإلواناا ، وعااد  كفاياا  عاادو ا الجاا  ا تاحاا  لت ويااد 

وال تاا ا  اللج اا  تشااضر بااالقلح إزات الضاادو ا رتفااع ماان ملفااا    (٦٧)وعاا  بضل هااا ل ااةايا ماادما ا
بضاااا   لااااو ا ا الساااا   ا الحقاااا  الق اااااتل  ا تضلقاااا  بااااالض   الضاااااتلي الاااايت ُحفةاااات، وكااااان 

تضللاح السالطا  ا  ت ا  ال ةار فلهاا  وافقا   ام ل  مان ال اةل   والحةات يرجاع إىل احلاال  
ح أن الضقوباااا  ال ااااور  ا حااااال  اإلوانااا  بارت ااااض جرطااا  الض ااا  الضااااتلي كانااات اللج ااا  بقلااا

خمففاا   وأو اات اللج اا  سويساارا باا ن حتاارق علااى إعمااا  إجااراتا  ا الحقاا  الق اااتل  التلقاتلاا  
والفضالاا  وال  يهاا  ا الااع احلاااال  ا خاارش للض اا   ااد ا اارأ ، وعلااى مقا ااا  اة ااا  ومضاااق ته  

باااا ن توا اااا  توعلاااا  وتاااادري  ا ااااوظف   أي اااااً سويساااارا اللج اااا   ضاااااهل   وأو ااااتوفقاااااً صطااااور  أف
الق اتل  وموظفي إنفاا  القاوان  بشا ن الاع أناواع الض ا   اد ا ارأ  وبشا ن ا الحقا  الق ااتل  

   (٦8)للق اياالتلقاتل  
ن شاا ورح اات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا  الض  ااري بت قاالط القااانون االحتاااوي ب -45

الااذي ياا   علااى حااح ا جاناا   ااةايا الض اا  ، وهااو القااانون ٢٠١3الرعايااا ا جاناا  ا عااا  
هااذا القااانون يقت ااي  ح أح ااا لااتط  ال وجاي ا ال قااات ا سويساارا، ل  هااا أعرباات عاان قلقهاا  ن

والحةاات اللج اا  ا ض لاا    (٦٩)ماان الشااد  مضل اااً  مسااتوش بلااوح الض اا  الااذي تضر اات لاا  ال ااةل 
ماا يتضر ان لا  ع مان ال ساات ا هااجرا  يتفااوين اإلباالحاً أن كثام    بالق ات على التملل   د ا رأ 

 نسا لاً  الضااا ا ستوش من ع   عاتلي  ن ت اريط إقامتهن تتوق  على بقاتهن مت وجا ، وأن
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اجاااك   وحثاات ة اا  م اه اا   اإلم ااا  الساااتد أمااا  "الض اا  ا  هجااي" عااا مضلااار"الشااد " وماان 
التضذي  سويسرا ب ن توسع نطاق احلماي   وج  القاانون للشام  ا جانا  الاذين يُضا و با هن  

   (٧٠)ش الض   للسماح   ط هذس احلماي  ةايا الض   الضاتلي، وون و ع عت   عالل   ستو 
ا إزات الض ا  واإلق اات وأعربات اللج ا  ا ض لا  بالق اات علاى التمللا   اد ا ارأ  عان قلقها -4٦

ما ال سات ا ج  لا  الضامال  ا ال غات، وإزات عد  وجوو تادابم لتاوفم هاهلل لل  اللذين تواجه
ال غاات وإجيااو فارق بديلا  مادر  للادخ   وأو ات اللج ا  سويسارا  تار  الضما  ا برامج تتلط هلان

   (٧١)ر  ال غاتبتض ي  مساعدهتا ا قدم  إىل ال سات الالتي ير نب ا ت أي اً 
 (٧٢)األطفال -٢ 

، ل  هاااا لرعاااايته  رح ااات ة ااا  حقاااوق الطفااا  بت قااالط ا رساااو  ا تضلاااح ب ياااداع ا ففاااا  -4٧
أعربااات عااان قلقهاااا  ن بااا  فاااوارق بااا  ال انتوناااا  فلماااا يتضلاااح، ا الااا  أماااور، ب وعلااا  خمتلااا  

وأو ت اللج   سويسرا با ن تا ة  بطريقا   اارم   أ  ا  الرعاي  ال ديل ، وبت فلذ مضايم الرعاي  
عاللا  اةاوو   ا  ال ال  بالرعايا  ال ديلا  ا الاع أحناات الدولا  الطارو،  وأن ت فذ بفضالل  ا ضايم

 اااا ا  لاااو مااان خاااال   ااامان اعتمااااو ماااوارو بشاااري  وتق لااا  وماللااا  كافلااا  لفاتاااد  مراكااا  الرعايااا  
لألسر ال فلل ، وتادعمها  م هجلاً  لطف ، وب ن تتلط تدري اً ال ديل  واصدما   ا  ال ل  إلماي  ا

(٧3)باستمرار ا ت ش   ا ففا 
   

ورح ت اللج   نفسها بت قلط قانون الت ين، ل  ها أعربت عن قلقها بش ن الضادو ال  ام  -48
بلاادان م شاا  للساات فرفاااً ا اتفاقلاا  الهاااي  تشاام  باا  ال لاادان،فلمااا ماان حاااال  ت ااين أففااا  

بش ن محاي  ا ففا  والتضاون ا جما  الت اين علاى ال اضلد الادوا  وأو ات اللج ا  سويسارا با ن 
باا   فلمااا ضمللااا  الت ااينمااا يتضلااح بت ااون  ااارم  فلأن ت فاا  تغللاا  م ااال الطفاا  الف االى و 

هذس االتفاقلا ، حاىت ولاو م ت ان الدولا   ال لدان، وأن تلت   جبملع ال مانا  ا   وق عللها ا
   (٧4)ا هذس االتفاقل  ا خرش فرفاً 

حيةاار تشااوي  ا ع ااات الت اساالل   جديااداً  ج اتلاااً  ورح اات اللج اا  باعتماااو سويساارا قانوناااً  -4٩
ت ررن من هذس  كن يضشن ا سويسرا فتلا وجوو  ا نثوي ، ل  ها أعربت عن قلقها ال الا إزات

وأو اات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا   ااد   (٧5)هبااا  رت طاام قاا  هتدياادا ا مارساا  أو تل
إتاحاا  ا ضلومااا  بسااهول  ل ااةايا  ت فاا  الااوعي، وأن إل كااات سويساارا باا ن تاا ة  محااال    ا اارأ 

تشاااوي  ا ع اااات الت اسااالل  ا نثويااا ، وأن ت فااا  تقااادت التااادري  ال ااااا للمه لااا  ا ض لااا  بغلااا  
   (٧٦)ل ةايا اجتمل ، وتقدت اة ا  إىل الضدال التضرُّو على ا

إ ا  بااادنلاً  ع فااااً  الضقوبااا  ال دنلااا  لضاااد  اعت اااار وأعربااات ة ااا  حقاااوق الطفااا  عااان أسااافها -5٠
الاااع  سويسااارا علاااى أن حتةاااراللج ااا  مااان ا تماااع  وحثااات  تتجااااوز ا ساااتوش ا ق اااو  عمومااااً  م

، وأن تشجع على ا   ا   ام الض لفا   رحياً  حةراً  نارسا  الضقوب  ال دنل  ا الع السلاقا 
   (٧٧)والتشاركل  ل بل  ا ففا  وت وي ه 

، وأن تت ااذ الااع التاادابم فضاااالً  ت ةلملاااً  باا ن ت ااع إفاااراً  سويساارا أي اااً  اللج اا  وأو اات -5١
   (٧8)الالزم    ع سلاح  اة س مع ا ففا  والق ات عللها
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الدوللاا  ماع االرتلاااح التضااديال  الايت أُوخلاات علااى  والحةات ة اا  خااربات م ةما  الضماا  -5٢
حتاااري  أي قا ااار علاااى  ةااارحت الااايت، و ٢٠١4القاااانون اة ااااتي الاااذي وخااا  حلااا  ال فاااا  ا عاااا  

   (٧٩)أي قا ر بغل  إنتاج مواو إباحل  نارس  ال غات، وحتةر قواو 

 (8٠)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
عاد  وجاوو بلاناا   اامل  عان ا ففاا   وي أعربت ة   حقوق الطف  عن قلقها إزات  -53

ا الاع ال انتوناا ، وعاد  كفايا    اإلعاق ، و ض  إوماج هؤالت ا ففا  ا نةا  التضلل  الضاا
مااان  حسااا اً  للجملاااع ساااماً  نةاااا  التضلااال  الشاااام سااام  ا اااوارو ال شاااري  وا اللااا  ا    ااا  ل ااامان

ا ااااطرابا  فلاااا  التوحااااد وف ااااله  عاااان ، والتمللاااا   ااااد ا ففااااا  ا  اااااب  بال احلاااا  الضمللاااا 
   (8١)اآلخرين، ال سلما ا مقافض  ج ل 

إلجيااو نةاا  تضللماي  اام  للجملاع علاى وأو ت اللج   سويسرا ب ن ت ثا  جهووهاا  -54
  اسااا ا  تاادري إتاحااا  الت  ااال  ا ااوارو الالزماا ، و ب ال ساالما وون متللاا ، مسااتوش ال لااد ب سااارس

  للمقافضا  اليت ال تا ا  تط اح مقاربا  قاتما  علاى الف ا   وا ة  توجلهاتقدت للموظف ، و 
وأن تشااااجع علااااى االناااادماج عااااول اإلوماااااج  وتضااااا  االحتلاجااااا  اجاااادو  لألففااااا  ا  اااااب  
با ااااطرابا  فلاااا  التوحااااد ا الااااع ال انتونااااا   وتت ااااذ الااااع التاااادابم ال ااااروري    ااااع إيااااداع 

  وتت كاد ماان ح او  ا ففااا   وي اإلعاقاا  ا ففاا   وي اإلعاقاا  ا وحادا  ا ماارال الضقللاا 
على التضلل  والرعاي  ا مرحل  الطفول  ا   ر ، واالساتفاو  مان بارامج الت ملا  ا   ار ، ومان فارق 

   (8٢)ال انتونا التدري  ا هين الشام  ا الع 

 (83)األقليات -٤ 
ال ت ا  اللج   ا ض ل  بالق ات على التملل  الض  ري تشاضر باالقلح  ن جمتمضاا  الرحا   -55

ال تا ا  تواجا  عق اا  ا احل او  علاى التضلال  واحلفااظ علاى  واللانلش وا انوش والس يت والروماا
وق لغاهتا وأمنا  حلاهتا  ووعت اللج   سويسرا إىل أن تض ز جهووها الرامل  إىل تض ي  ومحاي  حقا

ا قللااا  القوملاا ، وأن تت كااد ماان أن القااوان  والسلاسااا  الاايت قااد ت اادو  ايااد  ال ت طااوي علااى 
(84)أي أمر متلل ي على حقوق أفراو ا قللا  القومل 

   
لتةسا  أحاوا  حلاا   ٢٠١4ورح ت ة   حقوق اإلنسان ب نشات فرياح عاما  ا عاا   -5٦

 اام أن اللج اا  ال تاا ا  تشااضر  ا سويساارا  والرومااا نلش والساا يتااللاا علااى مقافاا لع تشااجالالرحاا  و 
إىل أناا  ي  غااي  وأ ااار  ،السااتق ا  ا تاحاا   موعااا  الرحاا بااالقلح إزات عااد  كفاياا  عاادو مراكاا  ا

لسويساارا أن ت ااع خطاا  عماا  م سااق  باا  ال انتونااا  ماان أجاا   اامان إنشااات عاادو كاااو ماان 
   (85)هذس ا راك  لفاتد  الرح 

 (8٦)والالجئون وملتمسو اللجوءالمهاجرون  -٥ 
  ال سااا  إاااااالً ضاااااالساااتوش ا ر ااا    أنااا   حلقاااوق اإلنساااانلا فو ااال  الساااام الحةااات -5٧

الضديااد مااان ف الالجاا   لالعاا او بو ااع تقللدياا  سلاساا  ط ااحي ، فاا ن ال لاادسويساارا اللةماياا  
 إماا أهنا و  ب افته  تلاو إماا أهنا  م يضا و هبا  ا فراو الذين اعتاربهت  ا فو ال  الساامل  الج ا 

  وعالو  علاى ما ن اع ُط ةوا اللجوت،  ن فله  ا   اق الذين فروا من اال طهاو ا سلاق م
من قانون اللجوت على أن حح اللجوت ال ط ط لأل  اق الاذين أ ا ةوا  54 لو، ت   ا او  
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أو بلد ا  در أو بس   سلوكه  بضد مغاورهت  هاذس"،  يالج   " جرو مغاورهت  بلده  ا  ل
أو ا   اق الذين يضتربون " م مؤهل " لطل  اللجوت بس   ت رفا  خطم ، أو انتها  أو 

ا هُلط لأل  اق (  وقد 53ويسرا )قانون اللجوت، ا او  هتديد لألمن الداخلي أو اصارجي لس
وقد أوق  هذا الو ع  م ا ستقر عمللا  ال حلا ،   ال  م اً مؤقتوخوال  بالدخو هذس احلاال  
مقلاد ،  اا ا  لاو  اه وم ايه  حقوقاحل و  على ت ريط باإلقام   وظلت  هلؤالت ل    م يتط

نوعلااا  قااارارا  اللجاااوت،  أي ااااً وت اي ااات  احلاااح ا م اااا  ا سااار  واحلاااح ا الضمااا  وحريااا  الت قااا  
ياا  آللااا   اامان اةااوو  وآللااا  حتديااد ومضاةاا  بااذ  جهااوو ماان أجاا  تض   بااا  ماان ال ااروريو 

(8٧)فا  ملتمسي اللجوت  م ا  ةوب احتلاجا  بضل ها،  ا ا  لو احتلاجا  ا ف
  

اتفاقلااااا   تط لاااااح ت فااااا  وأو ااااات ا فو ااااال  الساااااامل  لشاااااؤون الالج ااااا  سويسااااارا بااااا ن -58
ماع ا ضاايم  ، و لاو متشالاً الً كاام  تط لقااً  ا تضلق   رك  الالج   وحتديد مرك  الالجا  ١٩5١ عا 

الدولل  احلالل ،  ا ا  لو ما يتضلح با   اق الفارين من اال طهاو ا سلاق ال  اع والض    
وأن تلغااي القلااوو التشااريضل  الاايت متلاا  باا  "الج ااي االتفاقلاا " الااذين ُم ةااوا اللجااوت، وا  اا اق 

محايااا  ووللااا    حاجااا  إىلهااا  ا نالاااذي  وأن متااا ط لأل ااا اق الاااذين هُلاااط هلااا  بالااادخو  مؤقتااااً 
حقاوق ماع  ي تساو م حقوقاً هل  يو   التابض  حلماي ا مرك اً  ١٩5١يشمله  نطاق اتفاقل  عا   وال

الالج    وأن ت ف  اتساق إجراتا  حتديد مرك  الالج  وعملل  اختا  القرارا  بش هن ،  اا ا 
مه  مان ا موعاا   ا  االحتلاجاا   لو مرك  ا ففاا  ملتمساي اللجاوت  ام ا  اةوب  و ا

   (88)اصا  
إىل أن مضاااايم اساااتق ا  ملتمساااي اللجاااوت  لشاااؤون الالج ااا  وأ اااار  ا فو ااال  الساااامل  -5٩

أماااار بضااا  القلاااح، مثااا  اسااات دا  ا الجااا   م هاااا ماااا تت ااااين علاااى نطااااق واساااع ا سويسااارا، وأن
عاان قلقهااا اصاااق إزات عااد  وجااوو آللااا    ملوأعرباات ا فو اال  السااا ال ووياا  مراكاا  لالسااتق ا  

احلااد ا ول  ت فاا   ضاةاا  احتلاجااا  بضل هااا لالج اا  وملتمسااي اللجااوت، وأو اات سويساارا باا ن
من ا ضايم ا مراك  االستق ا  االحتاويا  وال انتونلا  ا الاع أحناات ال لاد، وأن تراعاي احتلاجاا  

   ااااام ا  اااااةوب  أو ا  ف ااااال  عااااان بضل هاااااا لالج ااااا  وملتمساااااي اللجاااااوت،  ااااان فاااااله  ا ففاااااا
   (8٩) ويه 
وأعرباات اللج اا  ا ض لاا  بالق ااات علااى التمللاا  الض  ااري عاان قلقهااا إزات ال ااضوبا   اام  -٦٠

،  ا ا  لو ا ربر  اليت يواجهها ا   اق الذين ُم ةوا مرك  الدخو  ا ؤقت )ال خل  "فات"(
سويساارا باا ن ترفااع القلااوو  اام ا ت اساا   ا فرو اا    وأو اات اللج اا  ه تاا قلو ااع قلااوو علااى حرياا  

على حقوق ا   اق الذين هُلط هل  بالدخو  ب ف  مؤقت ، ال سالما أول او الاذين ق اوا فا   
فويل  ا ال لد، و لو بتم ل ه  من الت ق  إلري ، وتلسر عملل  م ا  أساره ، وح اوهل  علاى 

   (٩٠)فرق للضم  والتضلل 
رر اصاااق ا ضااين إلقااوق اإلنسااان للمهاااجرين وا قاارر اصاااق ا ضااين ا قااكاا  ماان وبضاا    -٦١

با  اا ا  ا ضا اار  للض  ااري  والتمللاا  الض  ااري وكاارس ا جاناا  ومااا يت اا  بااذلو ماان تض اا  
 ملتمسااي اللجااوت علااىحتةاار ا بضاا  ال لااديا   قواعااد االوعااات بوجااوو رسااال  إىل سويساارا بشاا ن

واً ا سابط وا رافح الريا ل  الضام   وقاد أرسالت احل وما  ر است دا  ا ماكن الضام ،  ا ا  لو 
   (٩١)على  لو مف الً 
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وأعربت ة   م اه   التضذي  عن قلقها إزات تقارير أفاو  با ن تقلال  ا  اافر ا رت طا   -٦٢
احلالاا  ا ب ا تضلقاا  ا ضلومااا  علااى ال ةااو ا  اساا  بانتهااا  م اادأ عااد  اإلعاااو  القسااري  ال يراعااي

إىل  أعلادا قسااراً  ساا ح أن ا  ا   وساالطت اللج ا  ال ااوت علاى تقااارير أفااو  باا ن    ا بلاد 
تضر ا للتضذي ، وأ ار  إىل أن سويسارا الت مات ب عاوهتماا إىل سويسارا، ووقا  قد وول  أخرش 

وأو اات اللج اا  سويساارا باا ن ت ةاار ب ااور   ااامل  ا حلثلااا    عمللااا  اإلعاااو  إىل  لااو ال لااد 
،  اااا ا  لاااو احلالااا  الضامااا  ا تضلقااا  بالتضاااذي  ا بلاااد الضاااوو ، وأن ت اااع علاااى حاااد  كااا  حالااا 

   (٩٢)قسري ترتل ا  فضال  لر د مرحل  ما بضد اإلعاو  لالست دا  ا حاال  اإلعاو  ال
، ٢٠١4عاا  حلا  الت فلاذ ا  ا ا قط نون اللجاوتقاا ورح ت ة   حقاوق الطفا  بادخو  -٦3

ا ولوياااا  لطل ااااا  اللجااااوت الاااايت يقاااادمها ا ففااااا   اااام علااااى إعطااااات وهااااو القااااانون الااااذي ياااا   
 ففاا  اصا ا  با ا  ةوب ، وأ ار  إىل أهنا ال ت ا  تشضر بالقلح  ن إجراتا  فل  اللجوت

   ااال الطفاا  الف االى  وأو اات اللج اا  سويساارا باا ن ت فاا   اام ا  ااةوب  ال تس  ااد واتماااً 
   (٩3)مراعا  كامل  طل ا  اصا   لألففا االحتلاجا  وا ت هذسإجراتا  اللجوت  مراعا 

 ةنديمو الجنسي -٦ 
أ ااار  ا فو اال  السااامل  لشااؤون الالج اا  إىل أناا  ال يوجااد أي إجاارات رهلااي لتةديااد  -٦4

حاااال  انضاادا  اة ساال  ا سويساارا علااى الاار   ماان أن سويساارا فاارو ا االتفاقلاا  ا تضلقاا   ركاا  
  فاراو أن يطل اوا االعا او هبا  أ  ا ااً ب م اان ا، وأن ١٩54ا   اق عدطي اة سل  لضاا  

   وعاالو  علاى  لاو، تفسار السالطا  والسالط  الق ااتل  تضريا  الشا   عادت عدطي اة سل
وأو اات ا فو اال  السااامل     االقاً  تفسااماً ، ١٩54ل ةااو ا  اا  ا اتفاقلاا  عااا  اة ساال ، علااى ا

لتةديااد حاااال  انضاادا  اة ساال  يت اامن  اامانا  إجراتلاا ، وأن  رهللاااً  سويساارا باا ن ت ااع إجااراتً 
ومضااايم  ١٩54مااع مضااايم اتفاقلاا  عااا   ، متشاالاً  ااامالً اً تفساار م ااطلط "عاادت اة ساال " تفساام 

   (٩4)القواعد الدولل  القاتم 
 ي   اام م فااو سويساار حااح اكتساااض اة ساال  البااالقلح  ن  حقااوق الطفاا  ة اا  تشااضرو  -٦5
إن م حي االوا علااى هااذس  عاادطي اة ساال   اا ةونسل سويساارا والااذين يولاادون ا ألففااا  الااذينل

وقت ن ن،  أسرع ا الع ا ففا  مواللد تسجل  ت ف    وأو ت اللج   سويسرا ب ناة سل 
والااديه  القااانوين وأ االه ، وأن متاا ط الااع ا ففااا  ا ولااووين ا إقللمهااا مركاا  بغاا  ال ةاار عاان 

 عادطي اة سال  إ ا كانوا سل  ةون رو ال ةر عن و ع والديه  القانويناة سل  السويسري  ب 
   (٩5)ا حا  عد  ح وهل  على هذس اة سل 
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