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  جلنة حقوق اإلنسان
                                    العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       الفريق 
         الثانية       الدورة 
      ٢٠٠٨      مايو /    أيار    ١٦-  ٥      جنيف، 

                                  ً ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  جتميع للمعلومات أعدته ا
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  *سويسرا

                                                                                                              هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات اخلاصـة،                    
        عـن    ة                          الرمسية ذات الصلة الصادر          وثائق    ال            ذلك من             ، ويف غري                الدولة املعنية                                              مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من        

                                                                                                         وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان                    .             األمم املتحدة 
           تمدها جملس         اليت اع         العامة    ّ                             يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية         هو   و  .                                                               خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

              وبـالنظر إىل     .                يف التقريـر    ُ                                                                  ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة             قد   و  .             حقوق اإلنسان 
   ١           ً        حتمل تارخياً يلـي                     املستخدمة كمراجع                                                                   االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق                  دورية       كون  

                        ُ                  ً                                         دم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة                       ويف حالة ع    .     ٢٠٠٤       يناير   /            كانون الثاين 
         ، فـإن                       الرمسية لألمم املتحدة         وثائق    ال                                                           وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف             .                        إن كانت ال تزال صاحلة    

   أو  /   ُ                                           قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و              سائل         هذه امل                       أو إىل التركيز على                      عن مسائل حمددة                          االفتقار إىل معلومات    
   .                                                                 إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

                                                      

  .                                                        املعلومات واإلحاالت الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة                 مم املتحدة من صحة                مل يتحقق حمررو األ   *
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

  م تاريخ التصديق أو االنضما
 االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات املعاهدات  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

                                 االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
                          مجيع أشكال التمييز العنصري

  )  أ ( ١            والفقرة    ٤       املادة        ١٩٩٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩
   ٢         من املادة 

     نعم   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد 

                              العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    
                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -         ال يوجد      ١٩٩٢      يونيه  /        حزيران  ١٨

                             العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                  املدنية والسياسية

    ١٢              من املادة     ١        الفقرة        ١٩٩٢      يونيه  /        حزيران  ١٨
            والفقــرة   ٢٠         واملــادة 

                          الفرعية باء من املـادة     
    ٢٦         واملادة   ٢٥

     نعم   ):   ٤١      املادة  (                          الشكاوى املتبادلة بني الدول 

                             الربوتوكول االختياري الثـاين    
                             للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                                املدنية والسياسية واهلـادف إىل     

                    إلغاء عقوبة اإلعدام

  -         ال يوجد      ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران  ١٦

                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
                  التمييز ضد املرأة

    ١٥                من املـادة      ٢        الفقرة        ١٩٩٧     مارس  /      آذار  ٢٧
  )  ح ( ١ و  )  ز ( ١           والفقرتان  

    ١٦         من املادة 

 -  

                               اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
                                 من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
                                 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

     نعم   ):   ٢١      املادة  (                          الشكاوى املتبادلة بني الدول         ال يوجد      ١٩٨٦      ديسمرب  /            كانون األول ٢
     نعم   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 

     نعم   ):   ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 
        مـن    ١            والفقرة    ٧       املادة        ١٩٩٧      فرباير  /    شباط ٤ ٢     طفل               اتفاقية حقوق ال

  )  ج (  ٣٧           واملادة     ١٠       املادة  
    ٤٠       واملادة 

 -  

                               الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
                               حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     

                         األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -    ) ٣ ( )    إعالن (      ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ٢٦

                               الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
         األطفال       ببيع                 حقوق الطفل املتعلق

                               وبغاء األطفال واستغالل األطفال    
                 يف املواد اإلباحية

  -         ال يوجد      ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٩

                                                                     األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول                               الربوتوكول االختياري     :     ً      طرفاً فيها         سويسرا                                املعاهدات األساسية اليت ليست     
                                                            ، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         )    ٢٠٠٧               التوقيع فقط،    (                               يع أشكال التمييز ضد املرأة                                       االختياري التفاقية القضاء على مج    

                                                                    ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           )    ٢٠٠٤               التوقيع فقط،    (                                                                 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          
                                                                                                                      ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع                        أسرهم، واتفاق 

   .                        األشخاص من االختفاء القسري
                             التصديق أو االنضمام أو اخلالفة                                صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

     نعم    ها                                            اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة علي
     نعم                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

     نعم   ) ٤ (               بروتوكول بالريمو
      ١٩٦١            اتفاقية عام               نعم، باستثناء    ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

    نعم   ) ٦ (                     وبروتوكوالهتا اإلضافية    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 

   م  نع   ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
   ال                              ملكافحة التمييز يف جمال التعليم   )                                         منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (                 اتفاقية اليونسكو 
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                              ً                                                 ، أخذت جلنة مناهضة التعذيب علماً بالتوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     ٢٠٠٥      يف عام   -  ١
                                                   سانية أو املهينة وبالتدابري املتعلقة بالسعي للتـصديق                                                          التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإن  

                                                            قوق اإلنسان من جديد توصيتها بـأن تنـضم سويـسرا إىل                     املعنية حب       لجنة    ال         أكدت       ٢٠٠١         ويف عام     .  ) ٨ (     عليها
               ، حثت اللجنة       ٢٠٠٣         ويف عام     .  ) ٩ (                                                                        الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

                                                                                            لقضاء على التمييز ضد املرأة سويسرا على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          املعنية با
   . )  ١٠ (                      أشكال التمييز ضد املرأة

                  ألن سويسرا مل جتد                             استمرار شعورها بالقلق                     قوق اإلنسان عن             املعنية حب       لجنة    ال          ، أعربت       ٢٠٠١         ويف عام     -  ٢
                                     ، دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري     ٢٠٠٢       ويف عام   .  )  ١١ (        االتفاقية     على       حتفظاهتا                          أن من املناسب أن تسحب   

                                                 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز   )  أ  )( ١ ( ٢      املادة     على                          لنظر فيما إذا كان التحفظ     إىل ا       سويسرا 
   . )  ١٣ (              ً                             ال يزال ضرورياً أو ما إذا كان باإلمكان سحبه )  ١٢ (       العنصري

  التشريعي اإلطار الدستوري و- باء 

                      االحتـادي املـنقح يف                   ً                          قوق اإلنسان علماً باعتمـاد الدسـتور                 املعنية حب       لجنة    ال         ، أخذت       ٢٠٠١        يف عام     -  ٣
                                           ، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بكون     ٢٠٠٢       ويف عام   .  )  ١٤ (      للحقوق     شرعة              ، الذي يتضمن   ٠٠ ٠ ٢    عام 

                                ُ        وبغية الوفاء مبتطلبات االتفاقية، أُدرجت يف   .  )  ١٥ (                                                    الدستور اجلديد جيسد مبدأ تساوي مجيع األشخاص أمام القانون
                                                                   اليت جترم التمييز وحتريض اجلمهور على الكراهية العرقية؛ وهذه                ً   مكرراً    ٢٦١                  السويسري، املادة           اجلنائي         قانون    ال

   . )  ١٦ (                                         رئيسي يتعلق بافتقارها إىل نطاق حمدد وبصعوبة                      املادة هي موضوع انتقاد 

                          للدولة قد يعوق تطبيـق             االحتادي                                   اإلنسان عن قلقها ألن اهليكل              حبقوق               اللجنة املعنية           ، أعربت       ٢٠٠١         ويف عام     - ٤
                وأعربـت جلنـة      .  )  ١٧ (                                                                                            التزامات سويسرا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف مجيع أحناء إقليمها            

                            للقضاء على مجيـع أشـكال                                                          ، عن أوجه قلق مماثلة تتعلق باالتفاقية الدولية             ٢٠٠٢           يف عام     ،                             القضاء على التمييز العنصري   
         وأعربـت     ،   )  ١٩ (                                        ، عن قلقها إزاء اتفاقية حقوق الطفل          ٢٠٠٢           يف عام     ،                        وأعربت جلنة حقوق الطفل      ،   )  ١٨ (                التمييز العنصري 

                                                          عن قلقها إزاء اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد      ٢٠٠٣        يف عام  ،                                               اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
                                 أن تتخذ تدابري لضمان أن تكون               االحتادية          لحكومة          ينبغي ل               سويسرا بأنه           اإلنسان                        اللجنة املعنية حبقوق       ّ  وذكّرت  .  )  ٢٠ (     املرأة

                                                                                                                  السلطات يف مجيع الكانتونات واجملتمعات احمللية مدركة للحقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                
                                                                وقدمت كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقـوق             .  )  ٢١ (                                               والسياسية وبواجباهتا لضمان احترام هذه احلقوق     

        وأوصـت    .  )  ٢٢ (                                                                                                                  الطفل توصيات مماثلة تتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل         
        ، مـن                      االحتاد الكونفـدرايل                       فيذ االتفاقية داخل                                                                                                اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سويسرا بأن تكفل توحيد النتائج عند تن             

   . )  ٢٣ (     اجملاالت                                                                                    خالل التنسيق الفعال وإنشاء آلية لرصد االمتثال ألحكام االتفاقية على مجيع املستويات ويف مجيع
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  اهليكل املؤسسي واحلقوق اإلنسانية –جيم 

      يف  ،                       التمييـز العنـصري                            وجلنة القـضاء علـى      ،    ٢٠٠١           يف عام     ،      اإلنسان                      اللجنة املعنية حبقوق          أخذت    -  ٥
            ملكافحـة            االحتاديـة                                                                        على الرغم من العمل اهلام اجلدير بالثناء الذي اضطلعت به اللجنة                   ً        علماً بأنه   ،    ٢٠٠٢     عام  

        للعمـل                   ، فإن صالحياهتا                                     السامية والعنصرية وكره األجانب                         ملكافحة ظاهرة معاداة                                العنصرية واجلهود اليت تبذهلا   
         اإلنـسان                        اللجنة املعنية حبقوق               كما أوصت     .  )  ٢٤ (                      حيات وإمكانات اللجنة                                    حمدودة ودعت سويسرا إىل تعزيز صال     

                                                 آلية مستقلة حلقوق اإلنسان هلا صالحية الشروع يف               إنشاء                                   ع نطاق والية هذه اللجنة، أو        ي      توس          بالنظر يف         سويسرا  
            مـستقلة           احتاديـة                                                      ، أوصت جلنة حقوق الطفل سويسرا بأن تنشئ مؤسسة              ٢٠٠٢         ويف عام     .  )  ٢٥ (             دعاوى قضائية 

   . ) ٦ ٢ (               ً             حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس

                                                                                                                    وفيما تقدر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة العمل الذي قامت به آلية املساواة بني اجلنـسني علـى                  -  ٦
      كتـب                               املعنية بقضايا املـرأة، وامل             االحتادية                       ، وال سيما اللجنة          احمللية          واجملتمعات                                          املستوى الوطين وعلى مستوى الكانتونات      

           عن قلقها   ،،    ٢٠٠٣        يف عام  ،                                                                            للمساواة بني الرجل واملرأة والوفود واخلدمات املعنية باملساواة بني اجلنسني، أعربت            االحتادي  
            وأوصت بـأن    .                                                           ما يكفي من صالحيات ورؤية وموارد لالضطالع مبهامها احملددة               إىل                                     إزاء احتمال افتقار هذه املؤسسات    

                                                                                   ة بني اجلنسني من خالل تزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية وتعزيز التنسيق فيمـا           لمساوا          القائمة ل           اآللية             تعزز سويسرا 
   . )  ٢٧ (                                            بني املؤسسات القائمة والنهوض باملساواة بني اجلنسني

   التدابري السياساتية–دال 

            األجانب وما                                                                                   ، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره                ٢٠٠٧        يف عام     -  ٧
                                                                                                                 يتصل بذلك من تعصب سويسرا بأن تزيد بقدر ما هو ممكن وعلى مجيع مستويات الدولة من مستوى توظيف أشخاص                  

                                                                                   األجنبية، وأن تعزز التدريب الشامل فيما بني الثقافات يف مجيع مرافق الدولة                    اجلاليات                                 من بني السكان املهاجرين وخمتلف      
                                                                         وأوضاع األجانب، وال سيما قوات الشرطة والسلطات احلدودية، واملطـارات،                                     اليت تتناول موضوع اهلجرة               ومؤسساهتا

   .    إخل )  ٢٨ (            وخمافر الشرطة
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  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على –     ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

 ُ   ق دم  آخر تقرير   )  ٢٩ (            هيئة املعاهدة
  ُ       ن ظر فيهو

            حالة اإلبالغ            رد املتابعة              الحظات ختامية     آخر م

                                           ورد تقرير مود يضم التقارير من الرابع         -      ٢٠٠٢     مارس  /    آذار  ٢٠٠٠                                جلنة القضاء على التمييز العنصري
             ، من املقرر       ٢٠٠٦                    إىل السادس يف عام     

      ٢٠٠٨                النظر فيه يف عام 
ــصادية  ــوق االقت ــة احلق                             جلن

                      واالجتماعية والثقافية
                                          أخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ       ت  -      ١٩٩٨     مارس  /    آذار  ١٩٩٦

              على التوايل    ٢٠٠٤   و    ١٩٩٩     عامي 
ــشرين األول  ١٩٩٨             حبقوق اإلنسان               اللجنة املعنية ــوبر  /            ت          أكت

٢٠٠١      
   /                     ورد يف تـشرين الثــاين 

      ٢٠٠٢      نوفمرب 
      ٢٠٠٧ ُ                        قُدم التقرير الثالث يف عام 

       علـى             ة بالقضاء ـ         ة املعني ـ      اللجن
                  التمييز ضد املرأة

                                          تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ عـام          -      ٢٠٠٣      يناير  /           كانون الثاين  ٢٠٠٢
٢٠٠٦      

                                     حيل موعد تقدمي التقريـرين اخلـامس             ٢٠٠٧     مايو  /          ورد يف أيار      ٢٠٠٥     مايو  /    أيار  ٢٠٠٢                    جلنة مناهضة التعذيب
      ٢٠٠٨              والسادس يف عام 

                                       حيل موعد تقـدمي التقريـرين الثـاين          -      ٢٠٠٢     مايو  /    أيار  ٢٠٠١                جلنة حقوق الطفل
    ٠٧  ٢٠              والثالث يف عام 

ــل   ــوق الطف ـــة حق   -                       جلن
                                الربوتوكول االختيـاري املتعلـق     
                                باشتراك األطفـال يف الرتاعـات      

         املسلحة 

                                         حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف عـام          -      ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين  ٢٠٠٤
                               ، إىل جانب التقريـرين الثـاين        ٢٠٠٧

                                 والثالث املقدمني إىل جلنة حقوق الطفل

             الربوتوكول  -                  جلنة حقوق الطفل    
                          املتعلق ببيع األطفـال               االختياري

                               وبغاء األطفال واستغالل األطفال    
                 يف املواد اإلباحية

                                      حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام         -  -  -    
٢٠٠٨        

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢
     نعم  ُ               ُوجهت دعوة دائمة

                                                                                 ألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن                                 املقرر اخلاص املعين با                                                  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
   )  ٣٠ ( )    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٣     إىل  ٩   من  (     تعصب 

        ال توجد                                    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
        ال توجد                ُ                             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

                                                              للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك          ة                                  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصر         شكر                         التعاون أثناء البعثات /      التيسري
                                                من تعصب احلكومة على ما أبدته من استعداد وانفتاح

        ال توجد                 متابعة الزيارات
    ١٠    ُ                     ، أُرسل ما جمموعـه           ٢٠٠٧       ديسمرب   /       ن األول        كانو   ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١               يف الفترة بني                                               الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

   إىل                                          مبا يف ذلك امـرأة واحـدة، باإلضـافة                                            وهذه البالغات تتعلق بأربعة أشخاص      .                  بالغات إىل احلكومة  
                                          ويف نفس الفترة ردت سويسرا على بـالغ واحـد      ).                   الدينية واإلثنية اخل (              مثل األقليات    (              جمموعات حمددة   

   )         يف املائة  ١٠ (
ــتب ــى االس ــردود عل ــسائل                      ال ــة مب                         يانات املتعلق

   )  ٣١ (          مواضيعية
   )  ٣٢ (         ً                                         استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة        ١٢                       استبيانات من أصل      ٤                    أجابت سويسرا على    

   . )  ٣٣ (                ، ضمن املهل احملددة    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١   و    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١      ما بني 
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  انالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنس - ٣

                            وقد يسرت سويسرا وسامهت مسامهة   .                                                     تستضيف سويسرا مقر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف  -  ٨
            ُ       لقرار الذي اُتخذ               بناء على ا     ،                                  وإجراء التغيريات الالزمة فيه                       مبىن إضايف للمفوضية               االنتقال إىل                         مالية لتغطية نفقات    

                    املفوضـية بانتظـام          وتتلقى   .                       ظفي املفوضية زيادة كبرية                    لزيادة ميزانية ومو    ٢٠٠٥             العاملي لعام         القمة             خالل مؤمتر   
    خالل      ً  مؤخراً                                                                                يف املناسبات اليت تنظمها السلطات السويسرية، وقد تعاونت املفوضية وسويسرا                    للمسامهة         دعوات  

ُ           باالستعراض الدوري الشامل اليت ُعقدت                                احللقة الدراسية املتعلقة                            وتقدم سويسرا بانتظام     .     ٢٠٠٨       فرباير   /       يف شباط                             
    .                         طوعية لدعم عمل املفوضية  ات    مسامه

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                                                                                           ، أعربت اللجنة املعنية بالقضـاء على التمييز ضـد املرأة عن قلقها لعدم وجود تعريف                  ٢٠٠٣        يف عام     -  ٩
          ُ                   ً         خطوات لكي ُتدرج يف تشريعها حكماً يتعلق                       وأوصت سويسرا بأن تتخذ   .                  يف القانون الداخلي  "                 للتمييز ضد املرأة "

                             ، لضمان اإلعمال الفعال للحقوق  )  ٣٤ (             من االتفاقية ١                                                      بعدم التمييز على أساس اجلنس، على النحو املعرف يف املادة   
   . )  ٣٥ (                                                                                        املنصوص عليها يف االتفاقية وتوفري سبل انتصاف مناسبة للمرأة يف احملاكم فيما يتعلق بانتهاك حقوقها

                                                                ً                                 ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً إزاء حالة املـرأة                    ٢٠٠٣         ويف عام     -   ١٠
                وأعربت عن قلقها   .                                                                                املهاجرة يف سويسرا وال سيما إزاء التمييز الذي تواجهه واحتمال تعرضها لالستغالل والعنف

                            وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء   .            عاية الصحية                             ً                               ألن املرأة األجنبية تواجه أحياناً صعوبات إضافية يف الوصول إىل الر
                                                  يف التدابري اليت تتخذها ملنع التمييز ضد املرأة، وذلك يف         استباقي                                              على التمييز ضد املرأة سويسرا على أن تقوم بدور 

        ً                                                                                                         آن معاً داخل جمتمعاهتا احمللية ويف اجملتمع بوجه عام، وملكافحة العنف ضد املرأة وزيادة إعالمها بتوفر خـدمات                 
   . )  ٣٦ (                                   اجتماعية وسبل انتصاف قانونية أمامها

                                                                                         ، اعترفت جلنة حقوق اإلنسان بالتقدم احملرز يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة منـذ                   ٢٠٠١         ويف عام     -   ١١
                                                     ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام   وك   ،                  اللجنة تشعر بالقلق    ظلت          ومع ذلك،   .       األويل       التقرير
                                  ً                                                    إزاء كون املرأة ال تزال تواجه متييزاً يف جماالت متعددة، وال سيما يف سوق العمل، ويف احلصول على  ، )  ٣٧ (    ٢٠٠٣

       وينبغي   .            العام واخلاص              كل من القطاعني                                                               أجور متساوية عن عمل متساوي القيمة، ويف تعيينها يف مناصب عليا، يف 
                            من العهد الدويل اخلـاص       ٣              تثال للمادة                                                          تنفذ خطة عملها وأن تعتمد سياسات ملزمة لضمان االم          :           سويسرا أن  ل

                                                    ؛ وتقضي على الفصل املهين من خالل أمور منها األخذ بآليات  )  ٣٨ (                                          باحلقوق املدنية والسياسية يف مجيع أحناء إقليمها
                            تعتمد وتنفذ تدابري تـسمح      و                                                         لتقييم الوظائف تستند إىل معيار حساس لنوع اجلنس؛           ً اً        تضع نظم  و                 فعالة للتنفيذ؛   
                                                                                    ة واملسؤوليات املهنية؛ تضع وتنفذ برامج شاملة يف نظام التعليم، مبـا يف ذلـك                ي             سؤوليات األسر  مل ا              بالتوفيق بني   

                                               ؛ وتنشر املعلومات املتعلقة باللجنة املعنيـة                               يف جمال الشؤون اجلنسانية                                            التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب       
   . )  ٣٩ (                            بالقضاء على التمييز ضد املرأة
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                                                                         رر اخلاص املعين بالعنصرية أن عدم وجود تشريع وطـين شـامل ملناهـضة                         ، الحظ املق      ٢٠٠٧         ويف عام     -   ١٢
   ويف   .  )  ٤٠ (                                                                                           العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يشكل عقبة رئيسية أمام فعالية مكافحة العنصرية يف سويسرا

      جلنـة          وأعربت    .           العنصري                                             قوق اإلنسان عن قلقها الزدياد حاالت التعصب               املعنية حب       لجنة    ال          ، أعربت       ٢٠٠١     عام  
                                                                                                                القضاء على التمييز العنصري عن بالغ قلقها إزاء استمرار املواقف العدائية ضد األشخاص الـسود واملـسلمني                 

                                                             ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري سويـسرا بـأن               ٢٠٠٢         ويف عام     .  )  ٤١ (                          وملتمسي اللجوء يف سويسرا   
        جلمهـور             وتثقيـف ا         عالمية    اإل     مالت    احل                                                                    تواصل جهودها ملنع ومكافحة مثل هذه املواقف مبا يف ذلك من خالل             

                من سويـسرا     ،                                                       قوق اإلنسان، وكذلك جلنة القضاء على التمييز العنصري                املعنية حب       لجنة    ال           كما طلبت     .  )  ٤٢ (     العام
                                      القطاع اخلاص يف جمـاالت مـن قبيـل                                                                                 تقدمي معلومات عن التشريع املعمول به الذي حيظر التمييز العنصري يف          

   . )  ٤٣ (                             لصحة والوصول إىل األماكن العامة           والتعليم وا        واإلسكان         التوظيف 

                                                                           األجنبية واألقليات الوطنية الذين التقى هبم املقرر اخلاص املعين بالعنـصرية              اجلاليات                   وذكر معظم أعضاء      -   ١٣
                       عن شعورهم بالوحدة     ا                    كره األجانب؛ وأعربو         يتسم ب                  ً                               ً     ً          أهنم يواجهون يومياً العنصرية والتمييز وأن هناك جواً عاماً          

         واجملموعات        احمللية                            ويبدو أن أكثر اجملتمعات       .                                             ختوفهم من بعض املؤسسات وال سيما الشرطة          وعن             وسط السكان   
                         املنتمـون إىل الثقافـة                      ن أو األشـخاص      و                   اللجوء واملـسلم                                       وقت الراهن السود واليهود وملتمسو         ً           تأثراً هي يف ال   

                    املعنية باألجانب،          االحتادية      لجنة      ً                                                           وفضالً عن ذلك، وخالل املناقشة اليت أجراها املقرر اخلاص مع ال            .  )  ٤٤ (     سالمية  اإل
   . )  ٤٥ ( ُ                                                                  لُفت انتباهه إىل الطبيعة التقييدية للغاية لعملية منح اجلنسية يف سويسرا

                               بسبب طبيعتـه التقييديـة       ،                                                                    الحظ املقرر اخلاص أن التشريع اجلديد املتعلق باألجانب واللجوء يعكس          و  -   ١٤
                                                    احية األمنية ال غري وجترمي األجانب واملهاجرين وملتمسي                                           معاجلة قضايا اهلجرة واللجوء من الن               نزعة إىل      ،       قمعية   وال

                                                                             ألعمال العنف اليت يرتكبها رجال الشرطة واليت تنم عن العنصرية وكره األجانب حيال   ة        د الكبري  ا  عد أل  وا  .       اللجوء
                                          ً                     ها من إفالت من العقاب القـضائي واإلداري، وفقـاً ألقـوال             و                                             هذه اجملموعات املستهدفة وما يتمتع به مرتكب      

                                                                                                    حايا، وكذلك انعدام مبادئ توجيهية واضحة تتعلق بالسياسة العامة ليسترشد هبا أفراد الشرطة بغية منع مجيع      الض
  .  )  ٤٦ (                                                    عدم إيالء األولوية ملكافحة العنصرية وكره األجانـب            على                منذرة باخلطر         دالئل         ، هي     ية                 املمارسات التمييز 

           ً                                       ر اخلاص علماً مبوقف املعترضني على تعديل القانون الذين                                                    وفيما يتعلق مبراجعة القانون املتعلق باألجانب، أخذ املقر
                                                                                                                        ينتقدون املعاملة التمييزية اليت يتعرض هلا األجانب الذين ليسوا من بلدان أوروبية، وزيادة صرامة القواعد املتعلقة                

            لذين يرفضون                                         التدابري اليت جتعل باإلمكان إيداع األجانب ا      انتشار                                     جبمع مشل أسر األجانب من أصل غري أورويب أو 
   . )  ٤٧ (    سنتني       تصل إىل                                   مغادرة سويسرا، يف أماكن احتجاز ملدة 

                                    يف سويسرا خيففان مـن اجلوانـب                                     ، أحدمها سياسي واآلخر ثقايف،                                    كما الحظ املقرر اخلاص أن عاملني       -   ١٥
    اج،                                        من خالل العداء اإليديولوجي لالنـدم       ،                    على املستوى السياسي    ‘  ١ ‘  :                                      اإلجيابية لبعض تدابري وبرامج االندماج    

                                     على املستوى الثقايف، من خالل رفـض         ‘  ٢ ‘                                       السياسية لألحزاب األعضاء يف احلكومة؛ و             الربامج                  الذي ينعكس يف    
                                                                                                            التنوع الثقايف، الذي يتخذ شكل رفض االعتراف باخلصائص الثقافية لألقليات املهاجرة، وال سيما األقليات من               

           التأقلم م " ُ         وُتمنع من   "  ة            اهلوية الوطني "                                  أصل غري أورويب، اليت يشتبه يف أهنا هتدد 
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   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

          التـشريع                                                                    ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم وجود تعريف حمدد للتعذيب يف     ٢٠٠٥       يف عام    -   ١٦
  .            ظر التعذيب  حي        االحتادي                                                 من االتفاقية، على الرغم من أن الدستور          ١                                            اجلنائي يغطي مجيع العناصر املكونة للمادة       

                                     ، يتضمن مجيع العناصر الـواردة يف             اجلنائي       قانون    ال                  ً     ً                 سويسرا تدرج تعريفاً صرحياً للتعذيب يف            بأن               ولذلك أوصت   
    .  )  ٤٩ (             من االتفاقية ١      املادة 

          االحتـادي،                                                              ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب احلظر الذي اقترح مشروع القانون         ٢٠٠٥               وكذلك يف عام      -   ١٧
                                                                                 جانب الشرطة أثناء عمليات الترحيل وخالل نقل احملتجزين مبوجب أمر من سلطة                                           الذي ينظم استخدام القوة من    

                                                   التنفس، وكذلك احلظر املفروض على استخدام املرشات             تعوق          اليت                     األساليب التقييدية                    ، فرضه على مجيع           احتادية
       االحتادي           القانون      مشروع   ألن                                            ومع ذلك، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها   .  )  ٥٠ (                        املهيجة أو الشالة للقدرات

                                                                      الذي ينظم استخدام القوة من جانب الشرطة خالل عمليات الترحيل            ،    ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٨           الصادر يف   
                                    إلحداث صدمات كهربائية، مبا يف ذلك             أدوات           استخدام   ب      يرخص           احتادية،                                      وخالل نقل احملتجزين بأمر من سلطة       

                                         وال ينص على أي حكم يقضي بتواجد مـراقبني   ،         للتعذيب ت ا و               ً                   اليت ميكن أحياناً استخدامها كأد               مسدسات تيزر 
   . )  ٥١ (                          مستقلني أثناء عملية الترحيل

    ١٨                                                           َّ                              وقدمت سويسرا يف رد املتابعة إىل جلنة مناهضة التعذيب معلومات مفصَّلة عن مشروع القانون الصادر يف   -   ١٨
                                الصدمات الكهربائية مبا يف ذلك            أدوات                                                   وأبلغت اللجنة أن هذا القانون حيظر استخدام             ٢٠٠٦       يناير   /        الثاين      كانون

                               املتعلقة بعمليات الترحيـل                    بادئ التوجيهية   امل "                                             وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن          .  )  ٥٢ (            مسدسات تيزر 
  .                أغطية للوجه   و أ                   الترحيل أقنعة                     ملشتركني يف عمليات              ً     ً                           ال تتضمن حظراً صرحياً على ارتداء الضباط ا         "           ً  القسري جواً 

         كوسـيلة    "                        الضمانات الدبلوماسـية   "                                          عما إذا كانت هناك شكاوى ضد استخدام            را      سويس                    وأوصت بأن تعلمها    
   . )  ٥٣ (             من االتفاقية ٣                    املنصوص عليه يف املادة                اإلعادة القسرية     عدم                    على احلظر التام على         لتحايل ل

      ، إىل   )  ٥٤ (                             يف ثالثة بالغات انفراديـة      ،                              ، توصلت جلنة مناهضة التعذيب        ٢٠٠٧       إىل       ٢٠٠٤                ويف الفترة من      -   ١٩
   )  ٥٦ (    ٢٠٠٥ /   ٢٨٠              البالغ رقـم     (                                       وفيما يتعلق باثنني من هذين البالغني         .  )  ٥٥ (               من االتفاقية   ٣                   د انتهاك للمادة       وجو

ُ      سويسرا بقرار اللجنة وُسمح مل       التزمت   )  )  ٥٧ (    ٢٠٠٥ /   ٢٦٢           والبالغ رقم                     بالبقاء يف سويسرا      ليهما ك             قدمي الشكويني                      
   .                                                  ومل يتعرضا بعد ذلك إىل خطر إعادهتما إىل بلديهما األصليني

      ٢٠٠٢                                                                                                     ومع ترحيب جلنة حقوق الطفل باملبادرات العديدة للتصدي للعنف ضد األطفال، فإهنا أعربت يف عـام                   -  ٠ ٢
  ؛  )  ٥٨ ( م       أو إمهاهل /   ل و ا  طف أل                                      بيانات ومعلومات شاملة عن االعتداء على ا         عدم وجود      إزاء                       استمرار شعورها بالقلق     عن
            كون العقوبة  و  ؛  )  ٥٩ (                         ما أطفال اجملموعات املستضعفة                                                 انعدام املعلومات عن مدى االستغالل اجلنسي لألطفال وال سي و

             وأوصت بأمور    .  )  ٦٠ (         بوجه عام                     ً      ً                                                       اجلسدية ال تعترب عنفاً جسدياً يف حالة عدم جتاوزها املستوى الذي يتقبله اجملتمع            
   . )  ٦١ (              ً                                      ر سويسرا صراحةً مجيع املمارسات املتعلقة بالعقوبة اجلسدية ظ         منها أن حت

                                                                        عين مبسألة العنف ضد املرأة و املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال                                          أعرب كل من املقرر اخلاص امل      و  -   ٢١
     مـن                     إعادهتم إىل وطنهم       م   ت                                                                                     وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية عن قلقهما إزاء األطفال الذين ت            
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        وقد ردت   .        ء عليهم             تتعلق باالعتدا       آبائهم                                       والديهم، على الرغم من توجيه اهتامات إىل                ووضعوا يف حضانة        سويسرا 
                                أهنا ليست خمتصة يف إجراء حتقيق              سويسرا             كما ذكرت     .     ً         وفقاً للقانون                        اإلعادة إىل الوطن متت                أن عملية    ب        سويسرا  

   . )  ٦٢ (                                                                                يف اجلوانب اجلنائية للدعاوى عندما تكون األفعال اجلنائية املزعومة قد ارتكبت خارج حدودها

                                                             ييز ضد املرأة باجلهود احلالية اليت تبذهلا سويسرا يف جمـال                                                ف اللجنة املعنية بالقضاء على التم      ا   عتر      ومع ا   -   ٢٢
      انية      ة اجلنس ي   لصح        لخدمات ا                                                                            القانون وغريها من اجلهود املبذولة للتصدي للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنشاء دائرة ل

       بت عن     أعر      فإهنا                       لتصدي حلاالت العنف،                                 املوظفني الذين يطلب إليهم ا                                             ومركز ملكافحة العنف ضد املرأة وتدريب       
                   كما أعربت عن قلقها   .  )  ٦٣ (                             والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل       النساء                        إزاء انتشار العنف ضد     ٢٠٠٣            قلقها يف عام 

                                                                                                                إزاء ارتفاع أعداد الدعاوى املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف صفوف النساء املهاجرات مـن أصـل                 
                                                         يد اليت تعاين من عنف مرتيل واليت يكون حصوهلا على ترخيص باإلقامة                                             أفريقي، وكذلك إزاء حالة املرأة األجنبية بالتحد

      ً                                                                                                              مرتبطاً بعيشها مع زوجها، واملرأة اليت حيول ختوفها من الطرد دون التماسها املساعدة أو اختـاذ خطـوات لطلـب                    
      ، بأن     ٢٠٠٢      عام                                                                 وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، أوصت جلنة حقوق الطفل يف  .  )  ٦٤ (                االنفصال أو الطالق

   . )  ٦٥ (                               محالت للتوعية لوضع حد هلذه املمارسة       سويسرا      تنظم 

                                                                                               اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود املبذولة للتصدي ملوضـوع االجتـار                         مع اعتراف  و  -   ٢٣
              لة واسـتغالل                                  بالقلق إزاء انتشار هذه املشك                         عن استمرار شعورها          ٢٠٠٣        يف عام                فإهنا أعربت                       بالنساء والفتيات،   

                  وأوصـت بـصياغة      .         والفتيات       لنساء                                                سويسرا على مواصلة جهودها ملكافحة االجتار با              اللجنة        وحثت    .         العاهرات
                                                                                        أن تتضمن تدابري ملنع ارتكاب هذه اجلرمية ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها وزيادة التعـاون                       ، ينبغي                    استراتيجية شاملة 

   . )  ٦٦ (                ُ                      عمل للمرأة اليت ُتجرب على ممارسة البغاء                   كما أوصت بوضع برامج  .                 اإلقليمي والثنائي و      الدويل 

   وسيادة القانونقامة العدل إ- ٣

  مل                                                                                         ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن مجيع الكانتونات باستثناء كانتون واحد                  ٢٠٠٥        يف عام     -   ٢٤
  ،        عتقـال            أثنـاء اال                                                                                             آلية لتلقي الشكاوى ضد أفراد الشرطة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء املعاملة                    تنشئ  

                               جلنة مناهضة التعذيب يف هـذا                     سابقة قدمتها                                               يف خمافر الشرطة، على الرغم من توصية               الحتجاز             واالستجواب وا 
             ، أوصت جلنة       ٢٠٠٥         ويف عام     .  )  ٦٧ (                          قوق اإلنسان عن قلق مماثل             املعنية حب       لجنة    ال          ، أعربت       ٢٠٠١         ويف عام     .      الصدد

                    ، سويسرا بتشجيع مجيع     ٢٠٠١                 قوق اإلنسان يف عام         املعنية حب      لجنة  ال                                       مناهضة التعذيب، على النحو الذي أوصت به 
       تعلـق          فيمـا ي                        قدمة ضد أفراد الشرطة     امل       شكاوى    ال                                                                الكانتونات على إنشاء آليات مستقلة توكل إليها مهمة تلقي          

   . )  ٦٨ (                           حباالت التعذيب أو سوء املعاملة

                        املتعلق بالوضع اجلنـائي           االحتادي                                                          ، رحبت جلنة حقوق الطفل باملناقشة املتعلقة بالقانون             ٢٠٠٢         ويف عام     -   ٢٥
                                                             ُ                     املتعلق باإلجراءات اجلنائية املطبقة على القاصرين وبالتعديالت اليت أُدخلت علـى                   االحتادي                       للقاصرين، والقانون   

         املسؤولية                 ً        السن املتدنية جداً لتحمل                                 ، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء               لتنظيم القضائي             فيما يتعلق با       االحتادي         القانون 
       تدنية              ً       سنوات هي أيضاً م      ١٠                      ملسؤولية اجلنائية أي           تحمل ا                                   وترى أن السن املقترحة اجلديدة ل       )         سنوات  ٧ (   ة        اجلنائي
                                                                   عن قلقها لعدم وجود أحكام تتعلق باملساعدة القانونية أثناء االحتجاز ما        اللجنة     ً                وفضالً عن ذلك، أعربت   .       للغاية

  .                                           أثناء االحتجاز قبل احملاكمـة ويف الـسجن           ار    كب                                                           قبل احملاكمة يف بعض الكانتونات ولعدم فصل األطفال عن ال         
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                                                                                                         وأوصت سويسرا باختاذ خطوات إضافية لتعديل تشريعات ونظام قضاء األحداث بشكل يتمشى مـع االتفاقيـة                
   . )  ٦٩ (                                            وغريها من معايري األمم املتحدة يف جمال قضاء األحداث

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

                                           عن قلقها إزاء تأخر الدولة يف تطبيق            ٢٠٠٣                                              ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام                            أعربت اللجنة املعن    -   ٢٦
                                                                                                        إجازة األمومة املدفوعة األجر والحظت أنه مت من خالل تصويت شعيب رفض االقتراحات املتعددة لألخذ بإجازة                

                         املتعلق بإجازة األمومـة                                                                 ودعت سويسرا إىل أن تكفل التعجيل بإصدار مشروع التشريع            .                      األمومة املدفوعة األجر  
                                 كما أوصت سويسرا بأمور منـها        .     ٢٠٠٢                      واجمللس الوطين يف عام             االحتادي                                     املدفوعة األجر الذي اعتمده اجمللس      

   . )  ٧٠ (       جتماعية ا                   ألمومة بوصفها وظيفة                     بغية حتقيق فهم صحيح ل      الوعي       إلذكاء           تنظيم محالت 

  احلياة السياسية حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف - ٥

ُ   َّ       ً      ً      عن قلقها ألن املرأة ُممثَّلة متثيالً ناقصاً     ٢٠٠٣                                                       أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام   -   ٢٧                    
               على الرغم من   ات        القرار    اختاذ                                             باالنتخاب والتعيني يف اهليئات السياسية املعنية ب   شغل              ُ يف املناصب اليت ُت        حد بعيد    إىل 

                                                    كما أعربت عن قلقها الخنفاض معدل مشاركة املرأة يف اإلدارة   .                           املائة من اهليئة االنتخابية   يف  ٥٤              أهنا تشكل نسبة 
                           وأعربت اللجنـة املعنيـة       .                                                     الدبلوماسي وكذلك اخنفاض متثيلها على املستوى الدويل             السلك            القضائي و        اجلهاز   و

                                     حلياة السياسية الرامـي إىل حتقيـق                                        ً                                              بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً عن قلقها ألن اعتماد نظام احلصص يف ا             
   . )  ٧١ (                            ً                  التوازن بني اجلنسني قد لقي رفضاً بانتظام يف سويسرا

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٦

          على الرغم        توجد،          أنه    ،    ١٩٩٨           يف عام     ،                                        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           املعنية             ت اللجنة      الحظ  -   ٢٨
                                                                                   الذي حققته سويسرا وقوة اقتصادها، مستويات فقر ال ميكن قبوهلا يف صفوف بعض                ية  نم ت                     من ارتفاع مستوى ال   

     ً   وفقاً  ،              عن قلقها ألنه    ٢٠٠٢                            وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام   .  )  ٧٢ (                                   شرائح السكان، وال سيما يف صفوف النساء
             طفال هي أكثر          الكثرية األ                الوالدين واألسر                القائمة على أحد         واألسر     شابة              تكون األسر ال ،                     ملعلومات قدمتها سويسرا

    ً                                                                                وفضالً عن ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن خمصصات أو إعانـات األسـر                  .           ً         األسر تأثراً بالفقر  
       سويسرا        اللجنة       وأوصت   .    ً     ً  عمالً مرحباً           ً                                             ً        تتفاوت وفقاً للكانتون وتعتمد على كون الشخص املتلقي هلا شخصاً يعمل 

                                                  الفقر وأن تراجع نظامها املتعلق مبخصصات وإعانات األسر      حدوث                                           بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة للحيلولة دون 
   . )  ٧٣ (                     واألسر العاملة حلساهبا                 تفتقر إىل عمل مربح                 وال سيما األسر اليت 

              جتماعي لكنها                        يف نظام الضمان اال               إلصالح اجلاري                           ً         ، أخذت جلنة حقوق الطفل علماً با          ٢٠٠٢         ويف عام     -   ٢٩
                                                  عالية للغاية، وهو ما قد يؤثر على األسر ذات الدخل  ة                االجتماعي والصح    تأمني                            ظلت تشعر بالقلق ألن تكاليف ال

   . )  ٧٤ (                                                                سويسرا مبراجعة نظمها للتأمني الصحي بغية تقليل تكاليف اخلدمات الصحية       اللجنة       وأوصت   .       املنخفض

         رغم ذلك،         القلق،                          يف احلسبان، فإهنا أعربت عن         املتقدم                                        أخذ جلنة حقوق الطفل نظام الرعاية الصحية  مع و  -   ٣٠
                هـذه الظـاهرة        حدوث                                                                              إزاء ارتفاع عدد حاالت االنتحار يف صفوف املرهقني وحمدودية التدابري اليت حتول دون       



A/HRC/WG.6/2/CHE/2 
Page 11 

                                       وأوصت جلنة حقوق الطفل سويسرا بأمور منها   .       املشورة     تقدمي                                            وكذلك عدم كفاية وصول املراهقني إىل خدمات      
      نتحار  ال ا     ملنع                                       اإليدز؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة       /                                                ها للحد من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية                   مواصلة جهود 

                            كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن   .  )  ٧٥ (       املراهقني     صحة                                                 ؛ وزيادة جهودها لتعزيز السياسات املتعلقة ب            ملراهقني     بني ا 
      تعاطي        انتشار       معدالت        وتزايد                  املراهقني، وارتفاع        يف صفوف            غري املشروعة              وبيع املخدرات             تزايد تعاطي            قلقها إزاء 

      ، مبا              ها الوقائية                                                          وال سيما يف صفوف الفتيات، وأوصت سويسرا مبواصلة تدابري               التبغ                             املشروبات الكحولية وتدخني    
   . )  ٧٦ (                          الوعي خبطر املخدرات يف املدارس      إذكاء                 يف ذلك تنظيم محالت 

        شـركات         عـدة                                              سالة إىل سويسرا تتعلق بادعاءات قيـام                                                    وأرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ر         -   ٣١
       ميكن أن                   ويبدو أن هذا السد   .                            لتصدير لبناء سد يف بلد أجنيب          ائتمان ا                                         سويسرية بتقدمي طلب للحصول على ضمان       

       حقـوق              ما هلم من                        شخص ويؤثر على       ٨٠     ٠٠٠    و   ٥٠     ٠٠٠        وح بني    ا                                     يؤدي إىل تشريد عدد من األشخاص يتر      
           عدد كبري من           يوجد فيها      ً                                    ووفقاً هلذه املعلومة، فإن املنطقة املعنية       .                         الغذاء، وعلى البيئة                            إلنسان مبا يف ذلك احلق يف      ا

           فتقـر إىل                          ً               وتفيد التقارير بأن أسراً عديـدة ت        .     نطاق          الواسع ال              بالتهميش    ت       تأثر  ا                     ً       األشخاص املشردين داخلياً وإهن   
                                 وقال إنه يعتقد أن الوقائع املدعاة   .    سكن                   ، ومرافق اإلصحاح وال      واملتاح                        لى الغذاء، واملاء النظيف  ع    صول           إمكانية احل
    ون      تـشرد                     سكان الذين قـد ي                                                                                   تؤدي إىل انتهاك االلتزام بالتعاون من أجل احترام احلق يف الغذاء واملاء لل                     ميكن أن   

                                               تدابري التخفيف الواسعة النطاق والعميقة املخطط هلا           التشاركي و    نهج      أن ال                    وأكدت سويسرا يف ردها   .          بسبب السد
   . )  ٧٧ (                  بااللتزامات الدولية    تفي      شروع       هذا امل       من أجل 

                                                                                                    أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة رسالة إىل سويسرا تتعلق باملفاوضات التجاريـة للرابطـة                 و  -   ٣٢
                الضمانات اهلامة        أغفل                                                                      وأعرب عن قلقه ألن العديد من االتفاقات الثنائية للتجارة احلرة             .                        األوروبية للتجارة احلرة  

       أمهيـة       على                     وأكد املقرر اخلاص      .                                                          األمر الذي قد يؤدي إىل هتديد التمتع باحلق يف الصحة           ،   امة                    املتعلقة بالصحة الع  
                            سـيما الوصـول إىل األدويـة                                     ُ                                                ضمان أن تكفل أية اتفاقات جتارية ُتعقد يف املستقبل احترام احلق يف الصحة وال           

   . )  ٧٨ (                             ومل ترد سويسرا على هذه الرسالة  .        األساسية

       سـيما        ً                                                عدداً من املخاوف املتعلقة حبالة السكن يف جنيف، وال               الالئق              عين بالسكن                         وأثار املقرر اخلاص امل     -   ٣٣
                                                 وطالب سويسرا بتقدمي توضـيحات تتعلـق بطـرد           .                          لى السكن بأسعار معقولة    ع     صول                           فيما يتعلق بإمكانية احل   

  يف        رغبته      وكرر    .                                وردت سويسرا على هذه الرسائل      .     ٢٠٠٧       أغسطس   /          يوليه وآب  /                            املستقطنني يف الفترة بني متوز    
   . )  ٧٩ (                                            مواصلة تبادل الرسائل مع سويسرا عن هذا املوضوع

   احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٧

                      على النحو الذي سلطت  ،    ١٩٩٨                                                               أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام   -   ٣٤
                      ً           ً                 ، سويسرا بأن تؤدي دوراً أكثر نشاطاً يف تعزيز                     شؤون الالجئني  ل               ً                                   الضوء عليه أيضاً مفوضية األمم املتحدة السامية        

                            و أوصت اللجنـة املعنيـة        .  )  ٨٠ (                                              واملهاجرين واألقليات اإلثنية يف التعليم العايل             النساء                              تكافؤ الفرص املتاحة أمام     
  ع                               بأن تكثف جهودها للتـشجي      ،                             ، سويسرا، بشأن نفس املوضوع        ٢٠٠٣                                           بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام        

   . )  ٨١ (                                               ملساعدهتم على تنمية قدراهتم الشخصية على أكمل وجه                للفتيان والفتيات                            على تنويع اخليارات التعليمية 
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   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

                                    ً              على النحو الذي سلطت الضوء عليـه أيـضاً           ،            مع القلق   ،    ٢٠٠٢           يف عام     ،                      الحظت جلنة حقوق الطفل     -   ٣٥
                                   راء مقابالت مع األطفـال الـذين        ج                             ، أن السلطات اليت تقوم بإ                  لشؤون الالجئني          السامية                األمم املتحدة           مفوضية  

                                 األطفال املتأثرين باألنشطة العسكرية                      للتعامل بشكل مالئم مع                                        يقدمون طلبات للجوء ال حتصل على تدريب خاص 
       الجـئني                                                                        جلنة حقوق الطفل بإيالء اهتمام خاص لألطفال ملتمسي اللجـوء وال               أوصت و  .  )  ٨٢ (                والرتاعات املسلحة 

                              نزاعـات مـسلحة وتزويـدهم                 شاركوا يف               يكونوا قد            ميكن أن                                                 واملهاجرين الذين يدخلون إىل سويسرا والذين       
   . )  ٨٣ (  ً       ً                         ياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع ن د ب   هم  ي   عاف               الالزمة من أجل ت         باملساعدة 

   عن              عن مواقف تنم   ري  ب ا                    عن قلقها إزاء التع    ٢٠٠٢                                                  كما أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام      -   ٣٦
   . )  ٨٤ (                     اليت ختضع للتصويت الشعيب         اإلجراءات      سيما                منح اجلنسية وال        إجراءات          عنصرية يف       ونزعة       ألجانب  ل    كره 

                     ً          معلومات تفيـد بـأن دوالً           ٢٠٠٤                                                                       ووردت يف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف عام              -  ٣٧
                                                                    تعديالت على سياساهتا وتشريعاهتا املتعلقة باللجوء واهلجرة، وتعكـس               ٢٠٠٣                                          عديدة، مبا فيها سويسرا، أدخلت يف عام        

                                                         وترد يف تقرير مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون            .  )  ٨٥ (                                 ً                            يف أحيان كثرية اتباع هنج أكثر تقييداً إزاء ملتمسي اللجوء         
                          ي اللجـوء اجلـدد يف عـام                                                                   معلومات تفيد بأنه على الرغم من االخنفاض احلاد يف أعداد ملتمس         ٢٠٠٦                الالجئني يف عام    

        وسـتظل    .                              ً                                                                   ، فإن املناخ السياسي سيظل صعباً وسيزداد على األرجح تدهور مستويات محاية الالجئني يف سويسرا                  ٢٠٠٤
                                                                                                                         املناقشة العامة بشأن السياسة املتبعة يف هذا اجملال تتركز على التعديات وعلى املشاكل املتعلقة مبلتمسي اللجوء الذين يـتم            

                                          املساعدة االجتماعية، والتدابري القـسرية،      (                                                          ا تدعم الكانتونات بسبب مسؤولياهتا يف االحتاد السويسري               ً   وغالباً م   .      رفضهم
   . )  ٨٦ (                 ً                        االجتاه األكثر تشدداً الذي يتبعه الوزير اجلديد  )                     وتنفيذ أوامر الترحيل

       املتحدة      األمم                                                        ً         ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب، وهو ما سلطت الضوء عليه أيضاً مفوضية     ٢٠٠٥       ويف عام   -   ٣٨
              ُ                                        التغيريات اليت أُدخلت مبوجب القانون املنقح املتعلـق          `  ١̀   :                     قلقها إزاء ما يلي       عن     )  ٧٨ (             لشؤون الالجئني          السامية  
       السابق     أو    "  ي      التحضري "                                                        وصول ملتمسي اللجوء إىل حمام ومدة وظروف االحتجاز          ُ     ُتصعب         قيد أو    ت     يت  ال و         باللجوء  

    جيري                        بعدم السماح بالدخول،   ات              تخذ بشأهنا قرار ُ ُت         االت اليت          يف احل   ،                         اللجنة عن قلقها ألنه     ت   عرب أ     كما    .       لترحيل ل
                                                                   ال يتم بشكل منتظم إبالغ ملتمسي اللجوء الذين يتم احتجازهم يف             `  ٢̀                                          تقليص اإلعانات االجتماعية بدرجة كبرية؛      

              رحيل القـسري                                      املبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات الت "          ال تتضمن     `  ٣̀                                               املطارات باملساعدة اليت ميكنهم احلصول عليها؛       
                     وأوصت جلنة مناهـضة      .     ً     ً                                                                            حظراً صرحياً على ارتداء الضباط املشتركني يف عمليات الترحيل أقنعة أو أغطية للوجه              "    ً جواً

                                                                                                                    التعذيب سويسرا بأن تكفل، خالل مجيع اإلجراءات املقررة يف القانون املنقح املتعلق باللجوء، االحترام الكامل حلقوق                
   . )  ٨٨ (                                                          ق يف سبيل انتصاف فعال ويف التمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية                         مللتمسي اللجوء مبا يف ذلك احل

                                                                                ، الحظ املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٣٩
     إزاء                     أعربت عن قلق بالغ             لشؤون الالجئني        السامية             األمم املتحدة                                        األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن مفوضية 

                                                                                             بعض جوانب القانون السويسري املتعلق باللجوء، وال سيما األحكام اليت تقيد حصول األشخاص الذين ال ميلكون 
                                                               هذا احلكم القانوين السويسري يتجاهل، فيمـا يبـدو، حالـة             :                                                 وثائق سفر أو هوية سارية املفعول على اللجوء       

    .  )  ٨٩ (           هذه الوثائق      على                 وال يتسىن هلم احلصول      حبياهتم        للنجاة                    األشخاص الذين يفرون 
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  واملعوقات والتحديات، ، اإلجنازات، وأفضل املمارسات-      ً ثالثا  
                                                         ، بإنشاء دائرة ملكافحة العنصرية ترمي إىل أمور منها             ٢٠٠٢                                                   رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف عام           -  ٤٠

    .  )  ٩٠ (                        دارة االحتادية والكانتونات                                                                   تنسيق تدابري مكافحة العنصرية ومعادة السامية وكره األجانب والتطرف يف اإل

                                                                                                     ، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على سويسرا ملا وفرته من تغطية إعالمية                    ٢٠٠٣         ويف عام     -   ٤١
   . )  ٩١ (                                              ُ                                             للتقرير يف سويسرا ولقيامها بصورة منتظمة بإدماج ُبعد جنساين يف خمتلف جوانب براجمها للتعاون اإلمنائي

        بطاقات      تقدمي        العمال        نقابات     بأن      تفيد         معلومات      ٢٠٠٦                                         قرير صندوق األمم املتحدة للسكان لعام                 وردت يف ت    -   ٤٢
   . )  ٩٢ (      املرتلية       اخلدمة      عمال    من         ومعظمهم        وثائق،     على        احلاصلني    غري          املهاجرين        للعمال        أساسية      محاية      توفر       عضوية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
  دات الدولة تعه- ألف 

     ً                                          دعماً لترشيحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان، بأمور     ٢٠٠٦                                    التزمت سويسرا يف تعهدها الطوعي يف عام   -   ٤٣
                                                   حبسب القطر وهو فهرس يستند إىل وثائق األمم املتحدة وميكن   "           حقوق إنسان "                           منها وضع ودعم استكمال فهرس 

                              كما تعهدت سويـسرا بتـوفري        .  )  ٩٣ (           ى املعلومات                                ً      ً                        للجمهور الوصول إليه بوصفه مرجعاً مفيداً وأداة للحصول عل        
   . )  ٩٤ (                                                            للدول غري املمثلة يف جنيف وأعربت عن رغبتها يف املشاركة يف عمل اجمللس       الالزمة        املكاتب 

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

                                                                               ، طلبت جلنة حقوق اإلنسان من سويسرا أن تزودها، يف غضون سنة واحدة، مبعلومـات             ٢٠٠١        يف عام     -   ٤٤
                                                                                              توصيات اللجنة املتعلقة حبقوق احملتجزين وكيفية متييزها بني املواطنني وغري املواطنني وحقوقهم يف                    بتها ل      استجا    عن  

                         ومت النظـر فيـه يف           ٢٠٠٢         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٤                             وقد ورد تقرير املتابعة يف        .  )  ٩٥ (           صريح إقامة              احلصول على ت  
   . )  ٩٦ (                     عدم اختاذ أي إجراء آخر   ،                         يف دورهتا السابعة والسبعني ،            وقررت اللجنة  .     ٢٠٠٣     مارس  /    آذار

                                                                                     ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من سويسرا أن تقدم ،يف غضون سنة، معلومـات عـن                    ٢٠٠٥         ويف عام     -   ٤٥
  ؛  "                                                   ً       املبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات الترحيل القسري جواً       "  `  ١̀   :                                     توصيات اللجنة فيما يتعلق مبا يلي                 استجابتها ل 

                                                                 يقدمها يف معظم األحيان أشخاص من أصل أجنيب، واليت تتعلق بـسوء             اليت  ،                           الشكاوى املقدمة ضد الشرطة     `  ٢̀ 
          تعلق حباالت       فيما ي                ضد أفراد الشرطة        املقدمة                                                 إنشاء آليات مستقلة توكل إليها مهمة تلقي الشكاوى   `  ٣̀          املعاملة؛ 

     هـم   غ ال ب                                                                       ملتمسو اللجوء الذين يتم احتجازهم يف املطارات والـذين ال يـتم إ              `  ٤̀                              التعذيب أو سوء املعاملة؛ و    
                                                                                                  حبقهم يف املشي وممارسة التمارين بصورة منتظمة يف اهلواء الطلق وكذلك حبقهم يف طلـب املـساعدة                           باستمرار  

    ١٥      يف    ً اً                                     وقدمت سويسرا تقرير متابعة إضـافي        . )  ٩٨ (    ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ١٦                         وورد تقرير املتابعة يف       .  )  ٩٧ (      الطبية
        استخدام       تنظيم           يتعلق ب     ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين                                              تضمن معلومات عن مشروع قانون مؤرخ يف             ٢٠٠٧      مايو   /    أيار

   . )  ٩٩ (          ً                        ويتم حالياً النظر يف رد املتابعة هذا  .                                        القوة من جانب الشرطة خالل عمليات الترحيل
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                                                           املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما         ل                                  ، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكا         ٢٠٠٧         ويف عام     -  ٤٦
                                          االعتراف بدينامية العنصرية وكره األجانب       `  ١̀   :                                          بالتركيز على اإلجراءات األساسية التالية       )   ١٠٠ (                    يتصل بذلك من تعصب   

                                                     احلاجة إىل برنامج عمل وطين ملكافحة هاتني الظاهرتني؛          `  ٢̀                                                         واإلعراب عن اإلرادة السياسية ملكافحة هاتني الظاهرتني؛        
   .                                     ت احمللية اليت يتألف منها اجملتمع السويسري                                                   وتعزيز التفاعل واملعارف املتبادلة فيما بني خمتلف اجملتمعا  `  ٣̀ 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
            سويـسرا إىل                                             سويسرا ، وهي تسلم بالدعم املايل الذي تقدمه     ٢٠٠٢                               أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام        -   ٤٧
      لتصدي             يت تعمل على ا    ة ال                                                                        لوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة والعديد من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومي ا

                                                     أنشطتها الثنائية واملتعددة األطراف وأن توسع نطاق               سويسرا                                                  ملوضوع األطفال يف الرتاعات املسلحة، بأن تواصل        
   . )   ١٠١ (  ية ئ          ربامج الوقا  ال  ً     داً من    مزي                هذا الدعم ليشمل 

Notes 

______________________ 

1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
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Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8  Conclusions and recommendations of the Committee against Torture (CAT/C/CR/34/CHE), para. 3 (f) and (g). 
9  Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/73/CH), para. 5. 
10  Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 38 (A/58/38), paras. 97-141. 
See, para. 138. 
11  CCPR/CO/73/CH, para. 5. 
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