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  املنهجية واملشاورة  -أوالً  

 اعتمدها جملس حقوق اإلنسان من أجـل        يتقيد هذا التقرير باملبادئ التوجيهية اليت       -١
 ٢؛ والفـصل    )املنهجية(التوجيهية  النقطة ألف من املبادئ      ١الفصل  ويطابق  . اجلولة الثانية 
بني النقاط جيم    ٣الفصل  جيمع  ؛ و )سيما املعيارية واملؤسسية   الآخر التطورات، و  (النقطة باء   

ـ       (وواو  ودال وهاء    تعراض الـسابق؛ واإلجنـازات     احلالة على أرض الواقع؛ ومتابعـة االس
تلتمس املساعدة التقنية، فإن النقطـة زاي        الكانت سويسرا    املو). والتحديات؛ واألولويات 

ويندرج هذا التقرير ضمن اإلعالن العاملي      .  املالحظات اخلتامية  ٤ويتضمن الفصل   . تنطبق ال
  .حلقوق اإلنسان، ويتبع ترتيب احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه

 توصية،  ٢٠، على   ٢٠٠٨مايو  /ووافقت سويسرا، خالل استعراضها األول يف أيار        -٢
وأوليت للتوصيات مكانة خاصة من أجل ربطهـا        . وحولت ثالثاً منها إىل التزامات طوعية     

  .بالتدابري املتخذة
مواصلة التشاور مع أصحاب املصلحة يف متابعة نتائج االستعراض الدوري  : ٤-٥٦التوصية  
  الشامل

جيري اإلعداد لالستعراض الدوري الشامل ومتابعته حتت إشراف وزارة اخلارجيـة             -٣
سيما وزارة الداخلية ووزارة العدل والـشرطة        الوتشارك وزارات أخرى أيضاً، و    . االحتادية

بالسياسات الدولية يف جمال    "ووزارة االقتصاد، من خالل الفريق املشترك بني الوزارات املعين          
  .قد صيغ هذا التقرير بالتعاون مع هذه اجلهاتو". حقوق اإلنسان

وجتري وزارة اخلارجية اتصاالت منتظمة مبمثلي الكانتونات وبائتالف املنظمات غري            -٤
وُعرض هذا التقرير، قبل    . يتعلق بإعداد االستعراض الدوري الشامل لسويسرا      مااحلكومية في 

الحتادية من خارج الربملان واجلهـات  أن يعتمده اجمللس االحتادي، على الكانتونات واللجان ا   
 / كانون الثاين  ٢٤ويف  . وُنظم يومان لتبادل اآلراء ومناقشة هذا التقرير      . املعنية للتشاور بشأنه  

، عقد االحتاد واملركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان اجتماعاً ضم ٢٠١٢يناير 
دية، فضالً عن ممثلني من الربملان واألوساط عدة ممثلني من السلطات االحتادية والكانتونية والبل

 / أيار ١١ويف  . األكادميية واجملتمع املدين، للتداول حول دراسة بشأن تنفيذ التوصيات املقبولة         
. ، ُنظمت حلقات عمل بشأن هذا التقرير مع ممثلي منظمات اجملتمـع املـدين             ٢٠١٢مايو  

انتونات واجملتمع املدين يف بـرن،      وعالوة على ذلك، ُعقد اجتماع مفتوح أمام مشاركة الك        
  .، أي بعد مرور عام على االستعراض األول٢٠٠٩مايو / أيار٨يوم 
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  اإلطار املعياري واملؤسسي  -اًثاني  

  اإلطار املعياري    
تصبح أي معاهدة دولية مصدق عليها ؛ لذا، األحاديةسويسرا من الدول ذات الرتعة       -٥

دون احلاجـة إىل    رد دخوهلا حيز النفاذ يف سويـسرا،        جزءاً من النظام القانوين الداخلي مبج     
يتعلق  ماويفرض الدستور االحتادي، في. لذلكاعتماد قانون با يف النظام القانوين احمللي إدراجه

األحـزاب   مـع الكانتونـات و     مداوالت و مشاورات إجراء تشريعي رئيسي،    بأي مقترح 
من أن املقترح التشريعي يراعي     لتحقق  ة ا وتتيح هذه العملية إمكاني   . واجلهات املعنية السياسية  
اجمللس االحتـادي   وينبغي أن تستعرض أيضاً رسالة      . ذات الصلة مراعاة كافية   صاحل  خمتلف امل 

مدى مطابقة هذا املشروع للقانون الـدويل،        ، كل مشروع قانون   ُيشفع هبا   يت الربملان ال  إىل
العالقة بـني   لس االحتادي أن    اجملويرى   .وتستعرض عمليات املواءمة اليت قد تنشأ عن ذلك       

توافق لتحسني فومع ذلك،   . يف سويسرا ُتنظم تنظيماً ُمرضياً    القانون الدويل والقانون الداخلي     
اقترح اجمللس االحتادي، يف مع القانون الدويل،    املبادرات الشعبية اليت هتدف إىل تغيري الدستور        

أن يقّدم بـشأهنما    ،  ٢٠١٢فرباير  /اطشب يف   ،الربملانإليه   طلب   ينبري، تد ٢٠١١ مارس/آذار
إتاحة مراقبة مادية يف شكل رأي       من جهة،    وتوىل اجمللس االحتادي،   .عملياً لتنفيذمها  اًمنوذج

العمل، من جهة أخـرى،     و -مجع التوقيعات    قبل الشروع يف     -غري ملزم لواضعي املبادرة     
 األخري من إعـالن بطـالن   ميكّن هذا اإلجراءو. املبادرات الشعبية نطاق بطالن   توسيع  على  

على النحو املنصوص عليـه     لقانون الدويل،   يف ا لقواعد اآلمرة   املبادرات عندما تكون خمالفة ل    
  .جوهر احلقوق الدستورية األساسيةتتمشى و ال عندما حالياً بالفعل، وكذلك

: ٣-٥٧ و ٢١-٥٧ وااللتزامان الطوعيـان     ١٣-٥٧ و ١٢-٥٧ و ٢-٥٦التوصيات  
آلية وطنية ملنع وإنشاء  ب،تعذيتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة الالتصديق على الربو

) ١٣-٥٧(؛ و االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       ) ١٢-٥٧(؛ و التعذيب
) ٢١-٥٧(؛ والتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري    

يع أشكال التمييز ضـد     اتفاقية القضاء على مج    امللحق ب  الربوتوكول االختياري  على   التصديق
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل        النظر يف   ) ٣-٥٧(؛ و املرأة

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب         ٢٠٠٨بدأ منذ عام      -٦

ل االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               والربوتوكو
 / كـانون األول   ٢٩ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٤يتعلـق بسويـسرا، يف       مافي

وجتري حالياً عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع         .  على التوايل  ٢٠٠٨ ديسمرب
خيص  ماوفي. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩قعت يف   األشخاص من االختفاء القسري، اليت وُ     

 عملية تشاورية رحب خالهلا     ٢٠١١اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أُجريت يف عام         
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وسـرياعي  . أغلبية املشاركني دون حتفظ باالنضمام إىل االتفاقية، ووافقت عليها أقلية مبدئياً          
تعليقات وسيمكّن اجمللس االحتادي من     ورد من    ماالتقرير الذي سينتج عن تلك املشاورات       

يتعلق بالربوتوكول االختياري    ماوأخرياً، ففي . اختاذ قرار بشأن األعمال املقبلة يف هذا الصدد       
األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، كلـف االحتـاد املركـز               

ارنة بني اختصاص جلنة حقوق السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان بإجراء دراسة مق
  .اإلنسان واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، لكي يتسىن له تقييم نطاق التصديق

وعالوة على ذلك، ُتقرُّ سويسرا بأمهية متكني األفراد من اللجوء إىل آليات لالتصال               -٧
، ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٨ويف الفترة من عام     . والشكوى يف حالة انتهاك احلقوق األساسية     

إىل أن  )  حكمـاً  ٣٢من أصـل    ( حكماً   ٢١خلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف       
عامة من أجل تفـادي تكـرار        أوواتُّخذت تدابري فردية    . سويسرا يف حالة انتهاك لالتفاقية    

وتعترف سويسرا أيضاً بآليات تقدمي الشكاوى الفردية ضمن جلنـة    . االنتهاكات املشار إليها  
 وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز      مناهضة التعذيب 

 ٤، خلصت جلنة مناهضة التعذيب يف       ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٨ويف الفترة من عام     . ضد املرأة 
إىل أن طرد صاحب الشكوى إىل دولته األصلية يـشكل          )  يف اجملموع  ٦٧من أصل   (قضايا  

وحصل األشخاص املعنيون على رخصة إقامة تسمح هلم        ). دمبدأ عدم الر  (انتهاكاً لالتفاقية   
  .بالبقاء يف سويسرا

  اإلطار املؤسسي    
يتميز النظام االحتادي السويسري مبشاركة الكانتونات يف عملية اختاذ القرارات على             -٨

الصعيد االحتادي وبتوزيع تنفيذ املهام بني االحتاد والكانتونات والبلديات عمالً مببدأ تفريـع             
  .السلطة

ومستقلة خمتلفـة  وجد على املستويني االحتادي والكانتوين هيئات استشارية رمسية  وت  -٩
غـري  االحتادية  اللجان  اخلصوص  ، ومنها على وجه     خمتصة حبقوق اإلنسان يف جماالت حمددة     

لجنة  وال ة،اللجنة االحتادية لشؤون اهلجر   و ،اللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية   : التاليةالربملانية  
وهناك دوائر تابعة لإلدارة االحتادية تعىن أيـضاً بتعزيـز املـساواة            . رأةاالحتادية لشؤون امل  
تتمتع بصالحية اللجوء مباشـرة      الغري أن هذه اهليئات الرمسية املختلفة       . ومكافحة العنصرية 

 على الـصعيدين الكـانتوين    و. يب انتهاكات حقوق اإلنسان   مع مرتك التعامل   أو احملاكم   إىل
  .السنوات األخريةأنشئت مكاتب جديدة ألمناء املظامل يف والبلدي، 
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إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان عمـالً        النظر يف إمكانية    : ١-٥٧االلتزام الطوعي   
  .مببادئ باريس

، ٢٠١١مايو  / أيار ٦افُتتح املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان يف            -١٠
. تعزيز القدرات الوطنية على إعمال حقوق اإلنسان يف سويسرا      وأنيطت به مهمة العمل على      

ويقدم املركز خدماته بناًء على واليات تكلفه هبا السلطات العامة ومنظمات اجملتمع املـدين              
ويتلقى هذا املشروع الرائد، الذي أطلقه اجمللس االحتادي، ملدة مخس          . واألطراف الثالثة املعنية  

  . ماليني فرنك سويسري٥ره سنوات، متويالً أساسياً قد

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

، ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٧ و ٢ و ١املواد  (املساواة، وعدم التمييز      -ألف  
  وفئات األشخاص ذوي احلقوق احملددة

لدسـتور  يف ا  احلقوق األساسية    قائمة يف   نيمدرجمها أول حقني    كرامة واملساواة   ال  -١١
ملـساواة  املتعلقة با املبادئ الدستورية   وتتجسد  ).  من الدستور  ٣٤ إىل   ٧  من ادوامل(حتادي  اال

ـ      يف)  من الدستور  ٨املادة   (أمام القانون وحظر التمييز    يف  ا العديد من القوانني االحتاديـة، مب
 اقة،ذوي اإلعاملساواة لكفالة ذلك على سبيل املثال قانون املساواة بني املرأة والرجل، وقانون 

  .القران املدين املثليقانون و
سويـسرا  ، قدمت   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  و ٢٠٠٨مايو  /ويف الفترة املمتدة بني أيار      -١٢

مبن فيها   ، وتلقت زيارات شخصيات رفيعة املستوى،     عن تنفيذ التزاماهتا الدولية   دورية  عدة تقارير   
ـ  /حزيران و ٢٠٠٩رس  ما/آذارمفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف         ، ٢٠١٢ هيوني

 /تـشرين الثـاين    مسألة التـسامح، يف      يف أوروبا بشأن  العديد من ممثلي منظمة األمن والتعاون       و
  .٢٠١٢ فرباير /يف شباطجلس أوروبا، مب، ومفوض حقوق اإلنسان ٢٠١١ نوفمرب

  نوع اجلنس  -١  
 حق التصويت على    بالذكرى األربعني ملنح املرأة   ،  ٢٠١١يف عام   احتفلت سويسرا،     -١٣

،  على املـساواة   ة اليت تنص  الدستورياعتماد املادة   من  ثالثني  والذكرى ال املستوى االحتادي،   
). قانون املـساواة  (ي للمساواة بني املرأة والرجل       القانون االحتاد  عاماً على سن   ١٥ ومبرور

 االحتادية   التشريعية موظفي األجهزة  من    يف املائة  ٣٠ويف املائة    ٢٠بني   ماحالياً  متثل النساء   و
يف وشكلت النساء أغلبية أعـضاء اجمللـس االحتـادي        . ية، واحلكومات الكانتونية  والكانتون

أحكام القانون املدين   ، عدل الربملان    ٢٠١١سبتمرب  /أيلولهناية  ويف  . ٢٠١١ و ٢٠١٠ يعام
  .ني اجملالينضمان املساواة بني الزوجني يف هذ ليتعلق باالسم واملواطنة، مافي



A/HRC/WG.6/14/CHE/1 

7 GE.12-15700 

ـ    وأصبح من املمكن تقدمي بالغات فردية ضد سويـسرا بفـضل            -١٤ ى  التـصديق عل
 عرض حىت اآلنُت مل ومع ذلك، . القضاء على التمييز ضد املرأةالتفاقيةالربوتوكول االختياري 

سويسرا تقريرها الـدوري    عرض  خالل  و. القضاء على التمييز ضد املرأة    لى جلنة   قضية ع  ةأي
، غري أهنا أعربت عن حتفظ على االتفاقيةسحب ب، رحبت اللجنة ٢٠٠٩ هيولي/متوز الثالث يف
 الرابـع    سويسرا يتقريروألغراض  .  بني اجلنسني   الستمرار عدم املساواة يف األجور     األسف
أعد الفريق العامل املشترك بني الوزارات، الذي أنشأه املكتب االحتادي للمساواة           ،  واخلامس

  . توصيات اللجنة لتنفيذة عمل، خط٢٠٠٩بني املرأة والرجل يف عام 
احلالـة  السلطات االحتاديـة    حتلل  ،  رتيلضحايا العنف امل  النساء  يتعلق مبسألة    ماوفي  -١٥

ويتضمن القانونان اجلنائي واملدين أحكاماً ُسنت       .تدابري جديدة عند االقتضاء   ذ  تختبانتظام و 
اجلديد بشأن  قانون  ال اجلرمية و  تقدمي املساعدة إىل ضحايا   املتعلق ب قانون  أخرياً، أُدخلت على ال   

لتـدريب والتوعيـة    املكتب االحتادي للمساواة بني املرأة والرجل أيامـاً ل        نظم  يو. األجانب
وأعـضاء  ) الـشرطة  (وأجهزة التدخل ،  )القضاة وقضاة التحقيق   ( القضاء موظفيتستهدف  

املتبعة يف   اتارسماملتوحيد  وبغية  . رتيل التعامل مع حاالت العنف امل     علىمعيات لتدريبهم   اجل
توجيهاً  املكتب االحتادي للهجرة     أصدر،  العالقة الزوجية  تفكك   قامة يف حال  اإل رخصةمنح  

، اعتمد اجمللس االحتـادي     ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٣يف  و. هذا الصدد يف  الالزمة  املعايري  حدد فيه   
  .ومكافحته العنف املرتيلملنع  اًبري عشرين تديعرض عن العنف يف عالقات الزوجني تقريراً
قـانون  ال مادة جديـدة يف      أُدرجتضاء التناسلية لإلناث،    تشويه األع ب يتعلق ماوفي  -١٦
لـذين ظـال     التعريف واألدلة ال   يلكوضع حد ملش  من أجل    ٢٠١٢ هيولي/متوز ١ يف   نائياجل

ورغم أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كان ُيعاقَـب عليـه            .مستمرين حىت ذلك احلني   
.  اآلن موضوع حكم حمدد    فقد أصبح  بدنية خطرية،    ةإصابقانون اجلنائي باعتباره    بالفعل يف ال  

ـ  الكبت يف اخلارج، حىت عندما       اجلرمية قد ارتُ   نوكت عندما   أيضاًهذا احلكم   ينطبق  و ب يعاقَ
  . فيهاتكب يف الدولة اليت ارُتجنائياًعليها 
 ٢٣ يف   ، الربملـان  ىعلاجمللس االحتادي   أحال  مكافحة الزواج القسري،    ومن أجل     -١٧

ـ .  يف هذا الـصدد     عدة تدابري  تضمن، مشروع قانون احتادي ي    ٢٠١١فرباير  /شباط  نصوي
من إرادة الزوجني احلرة، وعلـى       سجل املدين مكتب ال أن يتأكد    على   ، خصوصاً، املشروع
، سن الرشد القانونية  الزوجني  ضرورة بلوغ    وعلىاإلكراه،  زواج املعقود حتت طائلة     إلغاء ال 
نائي علـى   لقانون اجل يف ا  جديد   وسيعاقب حكم  . عن تدابري لوقاية الضحايا ومحايتهم     فضالً

  . اجلرمية قد ارتكبت يف اخلارجتكونحىت عندما اإلكراه على الزواج، 
إدماج املنظور اجلنساين بشكل كامل ومنتظم ومستمر       : ٥-٥٧ و ٦-٥٦ و ٣-٥٦التوصيات  

مواصلة جهودها الرامية إىل تشجيع استخدام      ) ٦-٥٦(؛ و   الشاملي  يف عملية االستعراض الدور   
النظر يف إنشاء جلنة وطنية     ) ٥-٥٧(؛ و ختاطب جنساً واحداً من اجلنسني دون اآلخر       الاللغة اليت   

  .للمرأة تيسرياً لدراسة القضايا املتعلقة باملرأة دراسةً مشوليةً على الصعيد الوطين
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وحلقـات  منشورات  يف    االحتاد هم، سا ٢٠٠٦ تقييم قانون املساواة يف عام       عقب  -١٨
في ف. مضمون هذا القانون  على   عامة الناس  و إطالع األوساط املهنية   ية خمتلفة هتدف إىل   تدريب
كُتّيبـاً    املكتب االحتادي للمساواة بني املرأة والرجـل  ، على سبيل املثال، أصدر    ٢٠٠٨ عام

ـ  موجهاً إىل احملاكم بشأن اخلربات القضائية خالل احملاكمات امل         . رالتمييز يف األجـو   تعلقة ب
موقعني على اإلنترنت يتضمنان موجزات باألحكام الرئيسية الـصادرة           املكتب أيضاً  وضعو

  .استناداً إىل هذا القانون
 ماعاتت الوطنية والتفاهم بني اجل     بشأن اللغا  ٢٠٠٧ عامالقانون االحتادي ل  وينص    -١٩

استخدام لغـة سـليمة     من جهود من أجل     يلزم   ماالسلطات االحتادية   على أن تبذل    اللغوية  
يف و). ٧املـادة   (ختاطب جنساً دون اآلخر      ال لغةاستخدام   ، وأن تراعي  وواضحة ومفهومة 

ها املتعلق بالـصيغ     األملانية من دليل   بتحديث النسخة املستشارية االحتادية   ، قامت   ٢٠٠٩ عام
قد سبق أن   و. رية والتشريعية  االحتاد اإلدا  يف نصوص  ختاطب جنساً دون اآلخر    الاللغوية اليت   
  . الرمسيةراسالتيف امل، هذه الصيغ اللغوية بلدياتفضالً عن عدة  ، الكانتوناتنظمت معظم

تسعى مؤسستان لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل علـى      على املستوى االحتادي،    و  -٢٠
ـ         مافأ .وجه التحديد  النظر يف مطابقـة    املكتب االحتادي للمساواة بني املرأة والرجل فيعىن ب

يـة  تب الكانتون اكامل التعاون الوثيق مع   و عامة الناس، وإعالم   ،بدأ املساواة مشاريع القوانني مل  
دى احترامها ملبـدأ    حتديد م على  شركات  ال أيضاًاملكتب  يساعد  و .والبلدية املعنية باملساواة  

الية إىل الـشركات    تقدمي املساعدة امل  ،  ٢٠٠٩، منذ عام    أصبح بإمكانه ملساواة يف األجر، و   ا
يـة  حتاداللجنـة اال   ماوأ. وتكافؤ الفرص املهنية  املساواة  حتقيق   املشاريع اليت هتدف إىل      لدعم

لتوعية لتسعى  ف ،١٩٧٦  عام  يف أها اجمللس االحتادي  برملانية أنش غري   جلنة   ، وهي لقضايا املرأة 
 .رأة تنفيذاً فعـاالً   من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل           التحسيسو

بعـد االنفـصال    وتعىن اللجنة خصوصاً بتقسيم األعباء االقتصادية بني كل من الـزوجني            
ة، ومكافحة القوالب   ياألسر بالتوفيق بني احلياة املهنية واحلياة     تسمحاختاذ تدابري   والطالق،   أو

  األعضاء التناسلية   وتشويه ، العنف ضد املرأة، والزواج القسري     عن ، فضالً النمطية اجلنسانية 
املساواة بني املرأة   للمندوبني املعنيني ب  املؤمتر السويسري   يضم  على الصعيد الوطين،    و. لإلناث

 م املـؤمتر  ويـدع . ةتعزيز املساوا ب دوائر االحتاد والكانتونات والبلديات املكلفة    والرجل مجيع   
اواة علـى املـدى     اتباع سياسات متسقة يف جمال املـس      نشطة على الصعيد الوطين لضمان      أ
  .، وينسق تلك األنشطة وخيطط هلا وينفذهاطويلال

  الطفل  -٢  
 تقرير عن استراتيجية لسياسات سويسرا      ٢٠٠٨صدر عن اجمللس االحتادي يف عام         -٢١

ومسـح التقريـران    .  تقرير بشأن الشباب والعنف    ٢٠٠٩بشأن الطفولة والشباب، ويف عام      
وينفـذ املكتـب    .اركة، فضالً عن برامج للوقاية    بتحديد سياسات للحماية والتشجيع واملش    
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يتعلـق  ،   وطنيني  برناجمني  وملدة مخس سنوات   ٢٠١١عام  منذ  االحتادي للضمان االجتماعي    
  .أحدمها بالشباب والعنف واآلخر حبماية الشباب يف مواجهة وسائط اإلعالم

لشباب  نفاذ مرسوم خاص بتدابري محاية األطفال وا       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١وبدأ يف     -٢٢
التدابري اإلعالميـة والتثقيفيـة الـيت        وأهداف وطرائق    ضمون م وتعزيز حقوق الطفل، حيدد   

يضطلع على املستوى االحتادي،    و. اجلنوحمن أجل تفادي االنتهاكات ومنع      يتخذها االحتاد   
.  جمال الطفولـة والـشباب      والوقاية يف  عالمهام اإل املكتب االحتادي للضمان االجتماعي مب    

 على مدار الساعة لألطفال     Pro Juventuteدمات االستشارية اليت تقدمها مؤسسة      اخل ويدعم
مـع  املضطلع هبـا     وخمتلف املشاريع    ،لشطة املؤسسة السويسرية حلماية الطف    أنوالشباب، و 

للتصدي  خطة عمل    وبغية وضع . االعتداء اجلنسي سوء املعاملة و  األخرى ملكافحة   املنظمات  
لنظر يف التدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها لتـوفري         ملكتب على ا   يعمل ا  للعنف داخل األسرة،  

 يف جمال    مسألة تعزيز التنسيق الوطين    أيضاًوسُتبحث  .  األعمال  من تلك  ل لألطفال محاية أفض 
  .محاية الطفل

عت سويسرا علـى    ، وقّ نيواالعتداء اجلنسي يتعلق حبماية الطفل من االستغالل       مافيو  -٢٣
 أول صك   يهوهذه االتفاقية   . ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٦لس أوروبا يف    جمل النزاروت   يةاتفاق

سويسرا وُتِعدُّ  . للف أشكال االعتداء اجلنسي على الطف     خمت  جداً  على نطاق واسع   جيّرمدويل  
 /كـانون األول  يف  و.  التصديق على االتفاقيـة    ليتسىن هلا تعديالت التشريعية الالزمة    الحالياً  

 تقريرها األول عن تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري         ا أيضاً ، قدمت سويسر  ٢٠١١ديسمرب  
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد         التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل      

من عمليات الـشرطة    وتنفيذ العديد    عدة قوانني     تعديل السنوات األخرية وشهدت   .اإلباحية
 اسُتهلتيف ذلك محلة إعالمية  اتدريب والوقاية، مبللرامج  بوأُطلقت. ية يف هذه اجملاالتالدول
ألي شـخص    وميكن. الستغالل اجلنسي يف السياحة    بشأن ا  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  

 عـرب اإلنترنـت   مبـلء اسـتمارة إعالميـة   الحظاتـه  أن يبلـغ مب اعتداء وقوع  يف  يشك
)www.stop-childsextourism.ch .(ًتشرين الثاين  ٢٠يف  انتونات،  قرر الشعب والك  ،  وأخريا/ 

 إدراج مبدأ عدم تقادم اجلرائم املتعلقة بإشراك األطفال يف املواد اإلباحية يف           ،  ٢٠٠٨ نوفمرب
  ).من الدستور) ب(١٢٣املادة (الدستور االحتادي 

 وهتدف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية اإللكترونية، اليت دخلـت حيـز النفـاذ         -٢٤
هـذا  إىل تعزيز التعاون عرب احلدود يف       ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١يف  ا  بالنسبة إىل سويسر  

اجلـرائم املتعلقـة    حتديد املتطلبات الدنيا بـشأن      و ،لدول األطراف امواءمة معايري   وامليدان،  
وتعمل دائرة تنسيق مكافحة اجلرمية على اإلنترنت، منذ        . باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

منـع  و،  )الرصد (اإلنترنترتكب على   ائم اليت تُ  الكشف املبكر عن اجلر    علىعدة سنوات،   
  .اإلنترنتعلى  اجلرائم ظاهرة  وحتليل،)إخالء السبيل (جمال املالحقةاالزدواجية يف 
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علـى  ألطفال  جديد بشأن اختطاف ا   حتادي  قانون ا  نفاذ   ٢٠٠٩يوليه  /وبدأ يف متوز    -٢٥
عـودة  وأصبحت طلبات   .  والبالغني اية األطفال يت الهاي بشأن مح   واتفاقياملستوى الدويل،   

  لضمان جيب أن تسعى السلطات   و .ُتدرس حالياً استناداً إىل إجراء معجَّل     األطفال املختطفني   
، مع مراعاة مـصاحل     ةالوساط أوالتوفيق   عن طريق    نزاعهما ودياً سوية   ت توصل الوالدين إىل  

قـرر  ت وعندما.  القضائية اإلجراءاِت البحثُ عن حل توفيقي   سبق  ي أن   دائماًوينبغي  . الطفل
ولـدى الـشرطة    . يف الوقت نفسه  عليها أن حتدد طرائق ذلك      يجب  فاحملكمة عودة الطفل،    

 وقت يف حالة االشتباه املربر       يف أي  إطالقهإلنذار ميكن   ل، نظام   ٢٠١٠ام  منذ ع السويسرية،  
  .إذا تبني أنه معرض خلطر شديدقاصر، ختطاف يف ا
اإلجراءات اجلنائية بشأن  القانون االحتادي  نفاذ٢٠١١يناير /ون الثاينكان ١ يف وبدأ  -٢٦
وخترج أحكام هذا  . الذي يضع شخصية اجلانح احلدث يف صلب اهتمامه       رّص على القُ  نطبقةامل

 خـصوصيات األحـداث     مراعـاة  من أجل    ، قانون اإلجراءات اجلنائية    قواعد القانون عن 
 الوساطة وتنفيذ اإلجراءات يف جلـسات مغلقـة؛       فيق و التوب يتعلق مافي سيما الاجلاحنني، و 

االحتجاز املؤقت وطرائق    شروط   حيددعلى إلزامية الدفاع يف ظروف معينة، و      القانون  ينص  و
  .تنفيذه، فضالً عن تطبيق اإلجراءات غيابياً

 عاماً احملتجزين يف خمافر الشرطة      ١٨معاملة اجملرمني دون    : ٢٣-٥٧ و ١٠-٥٧التوصيتان  
النظر يف حظر مجيـع ممارسـات       ) ٢٣-٥٧(؛ و معاملة ختتلف عن معاملة البالغني     مؤقتاً أو

  .العقاب اجلسدي لألطفال حظراً صرحياً
علـى   على القـصر     سارياإلجراء اجلنائي ال  ينص   ،احلبس االحتياطي ب يتعلق مافي  -٢٧

احملتجـزين البـالغني    حمدد يف السجن، مبعزل عـن       م  قسيف   أو ؤسسة خاصة  يف م  إيداعهم
 مؤسـسات   وتوجد بالفعـل عـدة    ).  من اإلجراء اجلنائي الساري على القصر      ٢٨ املادة(
 أول سجن خاص باحملتجزين     ٢٠١٣وُيتوقع أن ُيفتح يف عام      . أماكن خمصصة هلذا الغرض    أو

  .الكانتونات الالتينيةالقصر فقط، يف املنطقة الناطقة بالفرنسية، عقب اتفاق بني 
وضروب العقاب اليت تنتهك الـسالمة البدنيـة        ة املهينة    املعامل وُتحظر يف سويسرا    -٢٨
العقوبة اللوائح املدرسية وقواعد املؤسسات     ظر  حتو. والشبابألطفال  الروحية ل  أوالنفسية   أو

أعمال  املعاقبة على نص على   يي  ذالقانون اجلنائي ال  حظراً صرحياً، شأهنا يف ذلك شأن       البدنية  
 عدم  ٢٠٠٨أغسطس  /آب يف    قرر الربملان  هلذا السبب، و. سيما األضرار البدنية   الو،  العنف

  .قانون خاص يف هذا الصدداالستجابة ملقترح يدعو إىل وضع 
أصـبح حـل املـسألتني       ،ات املذكورة يف االستعراض السابق    التحديومن ضمن     -٢٩

فقـد   .حبق الطفل يف أن ُيستمع إليه وشـيكاً        أويف حالة الطالق     والديةسلطة ال املتعلقتني بال 
، ٢٠١١نـوفمرب   الثاين  /تشرين ١٦يف رسالته املؤرخة    اقترح اجمللس االحتادي على الربملان،      

تعديل القانون املدين لضمان املـساواة يف املعاملـة بـني األب واألم يف حالـة الطـالق                  
األحكـام اخلاصـة     مـا أ .والدية ورعاية الطفل ونفقته   السلطة ال بيتعلق   مااالنفصال، في  أو
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 إلجراءات املدنيـة  ا يف قانون فقد ُجمعت بهاملتصلةالدعاوى املدنية  الطفل يف   باالستماع إىل   
بشأن تطبيق هذه األحكام، و. ٢٠١١يناير /كانون الثاين ١، الذي دخل حيز النفاذ يف  اجلديد

 ، تقريراً ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين يف  ،   والشباب لشؤون األطفال اللجنة االحتادية   أصدرت  
  .تعبري عن رأيه واالستماع إليهعن حق الطفل يف ال

تزال هناك نقاط ضعف يف جمال       ال ومن وجهة نظر اللجنة االحتادية لشؤون اهلجرة،        -٣٠
 يف  ولـودين تجنـيس األجانـب امل    بيتعلق   ما في سيما الو باهلجرة،   ترتبط والشباب   ةلوالطف

ين ليـست   الذاألطفال والشباب   بتدريب   أو ،إجراء مبسط يستفيدون من    السويسرا الذين   
  .لديهم رخصة اإلقامة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  
 بنحو مليون يف سويسرايقدر عدد األشخاص الذين ميكن اعتبارهم من ذوي اإلعاقة         -٣١

.  منـهم مـن إعاقـة شـديدة    ٣٠٠ ٠٠٠يعـاين  ، )من الـسكان  يف املائة ١٧(شخص  
 يف مؤسـسات متخصـصة     منهم   ١٣٠ ٠٠٠ من هؤالء يف مؤسسات و     ٣٧ ٠٠٠ ويعيش

  . سبباً رئيسياً من أسباب اإلعاقةالشيخوخةوتشكل ؛ )نيسن املسيما الو(
منـذ دخولـه حيـز النفـاذ يف     وأدى قانون املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقـة،          -٣٢
 أوجه عـدم    القضاء على سبيل  يف  اإلسهام يف إحرازه     أو إحراز تقدم كبري     إىل،  ٢٠٠٤ عام

جماالت ا التقدم بصفة خاصة يف      هذويتجلى  . عاقة اإل و األشخاص ذو  يعاين منها املساواة اليت   
  . واخلدماتالبناء والنقل العام

هنية، ويـزاول   املشاركة يف احلياة امل   عن طريق    أساساًاالندماج االجتماعي   ويتحقق    -٣٣
نظـام الـضمان    استحقاقات   وتركز   .دائمة نشاطاً مهنياً   قرابة ثلثي األشخاص ذوي إعاقة    

نهم من ممارسـة    متكعلى العمل    كافية   قدرةليست لديهم   ذين  الاألشخاص  االجتماعي على   
  . معيشتهمكفالةنشاط مهين و

وتتمحور أنشطة املكتب االحتادي لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة، باعتباره            -٣٤
 دعم تنفيذ التـشريعات املتعلقـة       حول املركز املختص يف هذا الصدد يف االحتاد السويسري،       

تعميم ("االحتادية  إىل دوائر اإلدارة    خدمات املشورة   وتقدمي  ،  ص ذوي اإلعاقة  لألشخاباملساواة  
  . يف اجملتمعإىل تعميم مراعاة هذه املسألة هتدفمشاريع مبتكرة إدارة  و،")مراعاة مسألة اإلعاقة

  ).٢ انظر الفصل(االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجيري النظر يف   -٣٥

  ناملهاجرو  -٤  
تشكل نسبة السكان املهاجرين الذين لديهم رخصة اإلقامة الدائمة يف سويسرا من              -٣٦

ـ   أكثر من أر  وينحدر  ).  يف املائة  ٢٢(أعلى النسب يف القارة األوروبية        واطننيبعة أمخاس امل
الرابطة األوروبية / يف املائة منهم إىل االحتاد األورويب٧٠، ينتمي أكثر من وباراألجانب من أو 
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وتعـيش  . من البلدان األوروبية األخـرى     يف املائة منهم     ٣٠ينحدر حوايل    و جارة احلرة للت
هي مندجمـة جيـداً يف       و ،يف سويسرا منذ مدة طويلة    الغالبية العظمى من املقيمني األجانب      

السكان األجانب مـن    ومعظم  ).  إقامة غري حمدودة   رخصة منهم    يف املائة  ٦٥لدى   (اجملتمع
 مييلون، و) يف املائة٧٣ (يف سن العمل، )عاماً ٢٠ن  ع  يف املائة منهم   ٢٠تقل أعمار   (الشباب  

  ).عاماً ٦٥  يف املائة منهم١١تتجاوز أعمار (مغادرة سويسرا يف سن التقاعد إىل 
الرابطـة  / االحتـاد األورويب   يفاطين الدول غري األعـضاء      حرية تنقل مو  وأصبحت    -٣٧

 واألشخاص القادمني من خارج منطقة     والرابطة،حتاد  يف اال املقيمني   األوروبية للتجارة احلرة،  
 / كـانون األول   ١٢سهل منذ   أ) األخرىدول  من ال السياح والزوار ورجال األعمال     (شنغن  

وتسعى سويسرا، مبوازاة اتفاقاهتا    .  سويسرا إىل منطقة شنغن    انضمام، تاريخ   ٢٠٠٨ديسمرب  
  .ل منح التأشريات لتسهيأخرىدول ع االحتاد األورويب، لعقد اتفاقات ممع 
وُيعتـرب  . وينظم القانون االحتادي بشأن األجانب سياسة إدمـاجهم يف سويـسرا            -٣٨

وبدأ اجمللـس    .اإلدماج يف املقام األول عملية متبادلة ُيضطلَع مبسؤوليتها على كل املستويات          
 للتـشريع   تنقيح جزئي  بشأن مشروع    مشاورات،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين يف  االحتادي،  

وسيؤدي تنقيح   .زيادة إشراك اجلهات املعنية الرئيسية     و قانون اإلدماج تنظيم   أجل مواصلة    من
القانون االحتادي بشأن األجانب، الذي سيتغري امسه ليصبح القانون االحتادي بشأن األجانب            

ستـستند إليهـا    املعايري اليت   طرف فضالً عن    سؤوليات كل   واضح مل د  يحتدوإدماجهم، إىل   
وسيتلقى . االستقرار أوبغية منحه رخصة اإلقامة      لتقييم إدماج الشخص     يةانتونلكاالسلطات  

ات أولية توجههم يف بيئتهم اجلديدة ومتكّنهم، عند االقتضاء،         معلوماألجانب، عند وصوهلم،    
 مشـل   ففي حالة ملِّ  . وضع اتفاقات خاصة باإلدماج    وميكن   .من تبيُّن فرص االندماج املناسبة    

معرفتهم بإحدى اللغات الوطنية  أن يثبتوا دولة ثالثة رعاياألطفال  واالزوجاألسرة، جيب على  
ومن جهة أخرى، فاالندماج ممارسة يومية، سواء يف         .تسجيلهم يف درس من دروس اللغة      أو

ولذلك ينبغـي أيـضاً     . األحياءيف   أو ،ن العمل اكميف   أو،  هياكل املدرسة والتدريب املهين   
نطـاق  اليت تـدخل يف     املتعلقة باهلياكل العادية    القوانني الرئيسية   تكييف مسألة االندماج يف     

 يقترن جيب أن    ندماج اجمللس االحتادي صراحة أن تعزيز اال      أعلنوقد  . ختصاص االحتادي اال
املوارد الالزمة   االحتاد والكانتونات    سيزيد،  ٢٠١٤من عام   واعتباراً  . مكافحة التمييز تدابري  ب

احلماية من  وأصبحت اآلن   . سنوياً  فرنك يني مال ١١٠ فيزية إىل حنو  لتمويل هذه التدابري التح   
 من أجل النجاح يف إدماج املهاجرات وظيفياً على سبيل املثـال،           أومكان العمل   يف  التمييز،  

  .ية الكانتونندماجمن برامج االيتجزأ  ال اًجزء
ة مراسيم  تنقيحات جزئية لعد  ،  ٢٠١٢يف عام   وسيعرض اجمللس االحتادي للتشاور،       -٣٩

وهتدف هـذه التنقيحـات      .بشأن اللجوء وإدماج األجانب وتنفيذ قرارات الطرد واإلبعاد       
االستعاضة، دون تكاليف إضافية، عن النظام احلـايل لـدعم املـساعدة    : يلي مااجلزئية إىل  

االجتماعية بنظام يوفر حوافز مالية لكي تدمج الكانتونـات املـستفيدين مـن املـساعدة               



A/HRC/WG.6/14/CHE/1 

13 GE.12-15700 

التخلي عن  ؛ و عودةعلى ال لمساعدة  املوجودة ل دوات  األحتسني  و  سوق العمل؛  االجتماعية يف 
األشخاص املوضـوعني    وتشجيع   ،درجة النجاح االندماج حسب   مبدأ دفع جزء من حزمة      

تطابق السياسة السويسرية املتبعة يف إبـرام        و .رهن االحتجاز اإلداري على مغادرة سويسرا     
اهلجـرة  احلد من    من أجل    ، األعضاء هدولواد األورويب   اتفاقات إعادة القبول سياسات االحت    

 ،إعادة القبول يف اتفاقيات الـشراكة والتعـاون       شرعية يف اجلانبني معاً، بإدراج شرط       غري ال 
  . اتفاقات إعادة القبول مع بلدان املنشأ والعبوربإبرام أو
اديـة لـشؤون    االحتاللجنة   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١وأنشأ اجمللس االحتادي يف       -٤٠

 لشؤون األجانب واللجنة اللجنة االحتادية جلنتني سابقتني مها   اندماج  اليت متخضت عن   اهلجرة
 االجتماعيـة واالقتـصادية     املسائل وتتناول جلنة شؤون اهلجرة   .  لشؤون الالجئني  االحتادية

مقـيمني  وجود األجانب يف سويـسرا ك     بوالثقافية والسياسية والدميغرافية والقانونية املتصلة      
 وتقـدم هـذه  . مقبولني مؤقتـاً أشخاص  أو مالجئني معترف هب أوطاليب اللجوء   أودائمني  
اسـات وحتلـيالت     در صدرتوجمللس االحتادي   ، باعتبارها غري برملانية، املشورة إىل ا      اللجنة

ماليـة ملـشاريع    مسامهات  اقتراح دفع   ولديها صالحية   .  اهلجرة اتوتوصيات بشأن سياس  
  . بني السلطات واجملتمع املدينةطاوسال ضطلع بدورميكن أن تو. ية وطنيةمنوذجية ذات أمه

ضمان أن يكون إلغـاء تـراخيص اإلقامـة          :١٧-٥٧ و ١٦-٥٧ و ٨-٥٧التوصيات  
بعـد   اليـتم إ   الاملمنوحة للمرأة املتزوجة اليت تقع ضحية العنف املرتيل خاضعاً للمراجعة وأ          

 لألسباب اجلذريـة  مواصلة التصدي) ١٦-٥٧(؛ وتقييم كامل ألثر ذلك على املرأة وأطفاهلا 
سيما التمييز ضد املرأة املهاجرة األجنبية، والعمل على مكافحته، مـن خـالل              الللتمييز، و 

العمـل  ) ١٧-٥٧(؛ و تذليل العقبات القانونية والبنيوية اليت َتحول دون املساواة يف احلقوق         
االجتـار خلطـر     أو اجلنسي واملـرتيل     على منع تعرض املرأة املهاجرة اليت تقع ضحية العنف        

  .الترحيل يف حال اإلبالغ عن هذه احلاالت
حق أن  على   األجانباالحتادي بشأن   قانون  تفكك العالقة الزوجية، ينص ال    يف حالة     -٤١

 ة يستمر مشل األسرملِّنظام  مبوجب ةاإلقامة املمنوحيف احلصول على رخصة   الزوج واألطفال   
وُتقدَّم  .تقتضي أسباب شخصية قاهرة مواصلة اإلقامة يف سويسرا         عندما ،بعد تفكك األسرة  

األسباب الشخصية القاهرة على وجه اخلصوص عندما يقع أحد الزوجني ضـحية للعنـف              
يتعلق  ماوفي. جتماعي يف بلد املنشأ   إعادة االندماج اال  وتكون هناك عوائق كبرية أمام      املرتيل  

 على  الحتادي بشأن األجانب واملرسوم اخلاص بتطبيقه      ا قانونينص ال ضحايا االجتار بالبشر،    ب
إذا  مـا لكي يسترحيوا ويقرروا      كحد أدىن   يوماً ٣٠  تفكري ملدة  فترةالضحايا املزعومني   منح  

 طيلـة مـدة   قامـة    رخصة اإل   منح كن ومي .كانوا يرغبون يف مواصلة تعاوهنم يف اإلجراءات      
يف احلاالت الفردية الـيت     قامة   رخصة اإل  ميكن منح وباإلضافة إىل ذلك،    . ائيةاإلجراءات اجلن 

احلالة اخلاصة لضحايا االجتار بالبـشر،       ُتراعى    ويف هذا السياق،   .تنطوي على خطورة بالغة   
  .رجاالً ونساًء
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طرد اجملـرمني   املتعلقة ب شعبية  البادرة  امل تلبقُ،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨ويف    -٤٢
 اإلقامة إن أدينوا بارتكاب جرمية      ةصمن رخ جانب   األ حرماناملبادرة إىل   هتدف  و. األجانب

 ،االجتار بالبشر  أو ،عمل من أعمال العنف    أو ،أي جرمية جنسية خطرية    أواغتصاب   أو ،قتل
إن تعسفوا يف تلقي استحقاقات التـأمني االجتمـاعي          أوالسطو،   أو ،هتريب املخدرات  أو
  . النظر يف متغريات عدةمعلعمل من أجل تنفيذ هذه املبادرة، اوجيري  .املعونة االجتماعية أو

  .يتعلق بعملية منح اجلنسية مااإلبقاء على إمكانية اللجوء إىل القضاء في :٩-٥٧التوصية 
 ، هذه التوصية  اليت كانت السبب يف تقدمي    ،  يالدميقراطللتجنيس  املبادرة الشعبية   ت  فضُر  -٤٣

 قـضاء ضمان الوصـول إىل ال    و. ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ١يف  اليت جرت    التصويت   خالل عملية 
  .وينطبق على حاالت التجنيس) من الدستور) أ(٢٩املادة (منصوص عليه يف الدستور االحتادي 

  العنصرية  -٥  
هـذه   وترتبط. إن مكافحة التمييز العنصري وظيفة تشارك فيها مجيع أجهزة اإلدارة     -٤٤

لتـزم  يو.  السكان األجانب  بسياسات إدماج  - حصرياًيكن   ملوإن   -  وثيقاً ارتباطاًاملسألة  
  وكره ية العنصر ملكافحة  والتوعية منعلبتنفيذ إجراءات مستمرة وعلى املدى الطويل ل      االحتاد  
ؤمتر ديربـان    يف الوثيقة اخلتامية مل    انضمت سويسرا إىل توافق اآلراء املعرب عنه      وقد  . األجانب

 مكرراً من القـانون     ٢٦١وتعاقب املادة   . ٢٠٠٩ يف جنيف يف عام      ذي ُعقد االستعراضي ال 
  .ديين أوإثين  أوالتمييز على أساس عرقي  أوالتحريض على الكراهية  على سويسرااجلنائي يف 
؛ مواصلة جهودها الرامية إىل منع ومكافحة كره األجانـب         :٦-٥٧ و ١-٥٦التوصيتان  

  .لقة مبكافحة التمييز العنصرياختاذ تدابري لتعزيز اآلليات القائمة حالياً واملتع) ٦-٥٧(و
ومعـاداة  نسق األنشطة الرامية إىل منع العنـصرية        تدائرة مكافحة العنصرية و   تنفذ    -٤٥

لعديد من املـشاريع يف هـذه اجملـاالت،         إىل ا  الدعم املايل    تقدم، و نبوكره األجا السامية  
. حبقوق اإلنسان تثقيف   واملدرسة وال  ،اهلجرة و دماج واإل ، مكافحة التمييز  توكذلك يف جماال  

 إمكانيـات  يـبني  بشأن التمييز العنـصري  اً قانونيدليالً، ٢٠٠٩يف عام وأصدرت الدائرة،  
بـني  ويف الفتـرة    .  القانون يف حاالت التمييز العنصري يف مجيع جماالت احليـاة          اللجوء إىل 

 . دورة تدريبية اسـتناداً إىل هـذا الـدليل         ٤٠نظمت الدائرة حنو    ،  ٢٠١٢ و ٢٠١٠ عامي
 ة املتطرفة  اليميني ركات، دراسة عن استراتيجيات مكافحة احل     ٢٠١٠يف عام   رت أيضاً،   وأصد

. والتدابري املتخذة ملكافحتـها   هذا التطرف    حملة عامة عن خمتلف أشكال       تعطييف سويسرا،   
تقـدم  ف،  ٢٠٠٢أنشئت يف عام    الدائرة املتخصصة يف مكافحة التطرف يف اجليش، اليت          ماأ

ـ ي عندما   أسرهمأفراد اجليش وآبائهم و   توعية واملعلومات إىل    الوالتدريب و املشورة    ونواجه
  .هذه الظاهرة

ظاهرة العنصرية يف سويسرا     حتليل   بواليةجنة االحتادية ملكافحة العنصرية     اللوتضطلع    -٤٦
 علـى   ا على موقعه  تعرضو. مواجهتهالسلطات يف   إىل ا  وتقدمي املشورة    تها ومراقب تهاودراس
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يف وتصف اللجنـة بالتفـصيل،      .  يف هذا اجملال    الربملان يورد أنشطة  اًسياسي برناجماًنترنت  اإل
يف املعاصرة  عنصرية والتمييز   خمتلف أشكال ال   ،TANGRAM اإلخبارية نصف السنوية     نشرهتا

التمييز أشكال  واألمن والفضاء العام،    يف  التمييز املؤسسي و  أشكال   مثل   نجمال اجتماعي معيّ  
 ُتجري اللجنة حواراً مباشراً   و. اخلطاب السياسي  أو العمل   ، ويف منيلمسلل والعداء   ،تعددةامل

 األفـراد الـذين     تقدم املشورة أيـضاً إىل    و. لتوعيةل مشاريع   ، وتنفذ مع جمموعات األقليات  
  .يشعرون أهنم ضحايا التمييز العنصري

شكلت اللجنة وحوايل عشر دوائر للخدمات االستشارية اإلداريـة ومنظمـات           و  -٤٧
لتقدمي املشورة املهنية ومجع البيانات      املدين، بدعم من دائرة مكافحة العنصرية، شبكة         اجملتمع

منـتظم عـن     تقرير   عدادشبكة إل وتسعى هذه ال  . عن حاالت العنصرية والتمييز يف سويسرا     
 بـشأن القائمة  اإلحصاءات   إحصاءات اجلرمية يف سويسرا و     ، من أجل استكمال   رصد احلالة 
تمييـز  ال أو بالتحريض على الكراهية يتعلق مافي من القانون اجلنائي    راً مكر ٢٦١ تطبيق املادة 

  .ديين أوإثين  أوعلى أساس عرقي 
يلزم من اإلجراءات ملنع موظفي األمن مـن أن يرتكبـوا ضـد              مااختاذ   :٥-٥٦التوصية  

األجانب واملهاجرين وطاليب اللجوء أفعالَ عنف تنطوي على عنصرية وكـره لألجانـب،             
  .رتكيب هذه األفعال إىل القضاءوإحالة م

 يف السنوات األخرية، وخاصة يف مواجهة االجتاهات        اً كبري تغرياًلقد تغري عمل الشرطة       -٤٨
. أفـراد قـوات األمـن     االعتداءات علـى    اجلديدة مثل اجلرمية عرب الوطنية واإلرهاب وتزايد        

.  املهارات املناسبة   وتطويرَ ،اتالثقافبيئة يزداد فيها تعدد     يف  ويستدعي ذلك تطوَر أفراد الشرطة      
 يـات اجتياز امتحان يف جمال حقوق اإلنسان واألخالق      بيف سويسرا،   وُيلَزم طلبة كلية الشرطة     

ع عدد من دوائر الشرطة     ضقد و و. مارسة مهنتهم تسمح هلم مب  احتادية  شهادة  قبل احلصول على    
يقدمه  ماوالتنوع باإلضافة إىل     على الكفاءات الثقافية   الكانتونات والبلديات وحدة تدريبية      يف

  .املعهد السويسري للشرطة من تدريب إىل األطر واملتخصصني يف اجملال

  األقليات الوطنية  -٦  
ن تنفيذ االتفاقيـة    ع، تقريرها الثالث    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين يف  قدمت سويسرا،     -٤٩

 يف السنوات األخرية    امةه حتسينات   وطرأت. الوطنيةاإلطارية جمللس أوروبا حلماية األقليات      
 كبرية لتعزيز التعدد  جهود  أيضاً ُبذلتو. املنتمني إىل أقليات لغوية   يتعلق حبالة األشخاص     مافي

ويشكل الرُّحل السويسريون األقلية اليت تعاين من أكـرب         . سيما يف جمال التعليم    الي، و اللغو
. وجب االتفاقية اإلطاريـة  مب ، هبا سويسرا  يت تعترف  األقليات ال  قدر من الصعوبات من ضمن    

 ٢ ٥٠٠بـني   مـا يزال  ال شخص، معظمهم من اليينيش؛ و٣٠ ٠٠٠ويقدر عددهم بنحو    
ورغم التدابري اليت اتُّخذت    .  شخص منهم يعيشون حياة شبيهة حبياة الرحل نسبياً        ٣ ٠٠٠و

ر ويوف .زال نقص عدد أماكن اإلقامة والعبور مصدراً للقلق        مابالفعل يف بعض الكانتونات،     
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مستقبل ضمان  "مؤسسة  : معنيتني بالدفاع عن مصاحل الرحل مها     ملنظمتني  االحتاد الدعم املايل    
  ."Radgenossenschaft der Landstrasse"ومجعية الرحل الكافلة " نيالسويسريالرحل 

  امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية  -٧  
القران قانون   تعديل   ه عن تأييد  ،٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٢يف  أعرب اجمللس االحتادي،      -٥٠

تبناه هذا القرين    أوألحد القرينني بتبين طفل ُولد لقرينه من عالقة سابقة           للسماح   املدين املثلي 
يسمح للقرينني من نفـس      ملغري أن مشروع تنقيح قانون اجلنسية        .قبل القران املدين املثلي   

  .لتجنيس امليسَّراجلنس يف إطار عقد القران املدين املثلي باالستفادة من إجراء ا
شـخص  خ طلب   يكانتون زيور يف  ، قبلت احملكمة العليا     ٢٠١١فرباير  / شباط ١ويف    -٥١

 /شـباط يف  و .ةيجراحإجراء عملية   دون  هويته اجلنسية   تغيري  خضع لعالج هرموين ملدة طويلة      
 ذات  توصياتواستناداً إىل   .  يف حالة مماثلة   ه السابقة  االحتادية هذ  أيدت اإلدارة ،  ٢٠١٢فرباير  

دوائر السجل املدين أن توافـق   طلبت اإلدارة االحتادية أيضاً إىل  صلة صادرة عن جملس أوروبا،      
املقتـرنني بعقـد    أواليت تثبت تغيري اهلوية اجلنسية لألشخاص املتزوجني        تسجيل األحكام    على

  .نيالقرين أوقران مدين مثلي، دون فسخ مسبق لعقد القران إذا كانت تلك هي رغبة الزوجني 

 من اإلعالن العـاملي     ٥ و ٤ و ٣املواد  (احلق يف احلياة وحظر الرق والتعذيب         -باء  
  )حلقوق اإلنسان

  مكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي    
 والفتيـات واسـتغالهلن جنـسياً، وضـع         نساءجتار بال يتعلق باال  مافي :٢٢-٥٧وصية  لتا

 ومعاقبتـهم، وزيـادة   ة مرتكبيهـا  ومقاضاةهذه اجلرميشاملة تتضمن تدابري ملنع استراتيجية  
  .التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا اجملال

مجيع اجلهات الفاعلة يف    وهتريب املهاجرين   بالبشر  تنسيق مكافحة االجتار    تضم دائرة     -٥٢
 خطـة   صياغةشر و االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالب    وتعىن الدائرة بوضع    . هذا اجملال 

سيما ألفراد حرس    الوبغية توعية خمتلف الدوائر، توفر الدائرة تدريباً خاصاً، و        . عمل وطنية 
ويف جمال املنع، قدم االحتاد     . يف إطار تدريب القضاة    أوواملكاتب الكانتونية للهجرة،     احلدود

، إىل محلة وطنية ضـمن بطولـة أوروبـا لكـرة القـدم              ٢٠٠٨الدعم، يف خريف عام     
ن مكُِّتعلى مستوى الكانتونات،    و.  االجتار بالنساء  مبسألةدين   املشاه توعيةل" ٢٠٠٨ يورو"

 تـسهيل  مـن املختصة والدوائر واتفاقات التعاون بني السلطات     اجتماعات املائدة املستديرة    
كانتونـاً   ١٣، كان   ٢٠١١هناية عام   ويف  .  اجلناة الحقةممحايتهم و الضحايا و التعرف على   

حت الكانتونات ملزمة، مبوجب تنقـيح القـانون        وأصب.  وضعها بصدد أوميلك تلك اآللية    
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املتعلق مبساعدة ضحايا اجلرمية، بأن تراعي االحتياجات اخلاصة ملختلف فئـات الـضحايا،             
  .سيما ضحايا االجتار بالبشر الو

  املهينة أوالالإنسانية  أواملعاملة القاسية  أومنع التعذيب وغريه من ضروب العقوبة     
بالنسبة إىل سويسرا   ختياري التفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ       الربوتوكول اال دخل    -٥٣
، أنشأ اجمللس االحتادي جلنة وطنيـة       هضمان تنفيذ وبغية  . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤ يف

زارت اللجنة العديـد مـن مراكـز        و. ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١ من   ملنع التعذيب اعتباراً  
وتضطلع اللجنة أيـضاً،     .موقعها على اإلنترنت  األوىل على    ااالحتجاز؛ ونشرت تقارير زياراهت   

  . خاصةات اإلعادة القسرية على منت طائرمبسؤولية مراقبة عمليات، ٢٠١٢منذ ربيع عام 
غريه  التعذيب و  كافحةروبية مل ، قامت اللجنة األو   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول يف  و  -٥٤

.  إىل سويسرا  هتا السادسة زيارباملهينة   أونية  الالإنسا أواسية  القالعقوبة   أومن ضروب املعاملة    
بـشأن   اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات      حبث تسىن هلا دة مراكز احتجاز و   عوفتشت خالهلا   

  .التوصيات اليت صيغت خالل زياراهتا السابقة

 من اإلعـالن    ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦املواد  (إقامة العدل واحملاكمة العادلة       -جيم  
  )نسانالعاملي حلقوق اإل

نائيـة  إلجراءات اجلاالحتادي املنظم لقانون الو نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائية مع بدء   -٥٥
، ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ١ُوحِّدت يف مجيع أحناء سويسرا، يف        ،رصَّ على القُ  املنطبقة

وتكفـل هـذه     . على مـستوى الكانتونـات      سابقاً اليت كانت ُتنظَّم  اإلجراءات اجلنائية،   
 على مساعدة حمـام  يف أن حيصل  عليه  حق الشخص املقبوض     تكفل، ماات، يف مجلة    راءاإلج
طيب جيريـه   لفحص  أن خيضع    أوقربائه،  أحد أ أن يبلغ    أو،  "حمامي الساعات األوىل   "سمىي

، قانون اإلجـراءات املدنيـة    وينص  . مجيع الكانتونات أضحت سارية على     و ؛طبيب مستقل 
 لطبيعـة   ، على إجراءات خمتلفة تبعاً    كانتونية الستة والعشرين  القوانني ال حمل  بدوره  الذي حل   

 القانون   توحيدُ ويكفل. وخيصص مكانةً هامةً لتسوية املنازعات خارج نطاق القضاء       . الرتاع
  .ة أمام القانون واليقني القانويناملساوازيادةَ احترام مبدأي اإلجرائي 

تنظيم ب املتعلققانون  ويهدف ال . نات من مسؤولية الكانتو   ئيالقضايزال التنظيم    الو  -٥٦
 يفيتكإىل  ،  ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١ حيز النفاذ يف      أيضاً دخلاجلنائية، الذي   سلطات  ال

قضاة التحقيق   مكتب   ى القانون ألغو .مع قانون اإلجراءات اجلنائية   السلطات اجلنائية االحتادية    
وأعاد القانون فضالً عن ذلك تنظيم       .اداالحتاديني ونقل موارده إىل مكتب املدعي العام لالحت       

عملية اإلشراف على مكتب املدعي العام، حيث أصبحت تسهر عليها هيئة خاصة ينتخبـها              
  .الربملان
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املتعلـق   الربملان القانون االحتـادي      اعتمد،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢٣يف  و  -٥٧
رة للحماية مـن أجـل      حبماية الشهود خارج نطاق اإلجراءات، الذي ينص على إنشاء دائ         

ضمان تعاون الشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائية، بل ومحايتهم أيضاً خارج تلك اإلجراءات             
  .بعد إهنائها أو

  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٤املادة (احلق يف طلب اللجوء   -دال  
 / كـانون األول   ١٢ منـذ    ،لتعـاون يف اتفـاق دبلـن ل     ليـة   عمشاركة ال تتيح امل   -٥٨

من الـدول    دولة أخرى    ما تكون نقل طاليب اللجوء عند   سويسرا إمكانية   ل ،٢٠٠٨ ديسمرب
عنـدما   باخلصوصهذا هو احلال    و. ئهم جلو يف حبث طلب  خمتصة  األطراف يف هذا االتفاق     

عندما يكونوا قد قدموا يف      أومشروعة  ة غري   فبصيكون هؤالء قد عربوا حدود دولة أخرى        
تلتزم سويسرا بقبول طاليب اللجوء الذين تنقلهم إليهـا         يف املقابل،   و. للجوء طلباًهذه الدولة   

ويناقش الربملان االحتـادي     .دولة أخرى من الدول األطراف يف اتفاق دبلن لألسباب نفسها         
مشروعاً لتنقيح قانون اللجوء، ينص على مجلة أمور منها عدم استفادة أي من طـاليب                حالياً

  .ةمن املساعدة الطارئ الاللجوء إ
الذين صـدر يف     ،طاليب اللجوء يعد بإمكان    مل،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١منذ  و  -٥٩

انتهى أجل رحيلهم، أن حيـصلوا علـى         أوحقهم قرار ترحيل نافذ وُحدِّد هلم أجل للرحيل         
شـكل  غري أن بإمكاهنم أن يستفيدوا مـن املـساعدة الطارئـة يف              املساعدة االجتماعية؛ 

 خـارجي   مكتبف  لّ، كُ ٢٠١٠مايو  /أياريف  و.  إذا طلبوا ذلك   ديةنق أواستحقاقات عينية   
 ةاملـساعد الذين ُرفضت طلباهتم، ممن حيصلون على       طاليب اللجوء   النظر يف إشكالية    تعميق  ب

  .فترة طويلةليف ذلك  االطارئة، مب
احملكمـة  إمكانية الطعن لـدى     ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١منذ  ويتيح قانون جديد،      -٦٠

 املتعلقة باللجوء، عند مباشـرة  قراراتال يف ،إلضافة إىل احملكمة اإلدارية االحتاديةاالحتادية، با 
ذلك بالربط، على صعيد اهليئة القضائية      يسمح  و.  يف آن واحد   اللجوء وإجراء التسليم  إجراء  

بـصفة  ينص القانون   و. العليا، بني هذين اإلجراءين وتوحيد املمارسة املتعلقة مببدأ عدم الرد         
  . اإلجراءين وتسريع وتريهتما لتحسني تنسيقدعمى تدابري العلخاصة 
، وبدأ العمـل بـصيغتيهما       اللجوء قانون األجانب و  بشأنالقانون االحتادي   وُنقح    -٦١

عـودة  ال مـع التوجيـه األورويب بـشأن         واءمتهما مل ،٢٠١١ يناير   ١ من    اعتباراً اجلديدتني
 اللتـزام  فقـاً ذلك و ، و )٢٠٠٨ مربديس/ كانون األول  ١٦املؤرخ   CE/2008/115 التوجيه(

احلـد األدىن مـن   إىل حتقيق  العودة  بشأنالتوجيه  ويهدف  . الدول األعضاء يف منطقة شنغن    
) البلدان الثالثـة (مواطين البلدان غري األعضاء يف شنغن  السارية على   اإلجراءات  االتساق بني   

الطـرد،  قرارات  يتعلق ب  مافيقواعد  المن  وحيدد التوجيه عدداً    . املقيمني بصفة غري مشروعة   
سيما بالنـسبة إىل القـصر       الو(وشروط االحتجاز بغرض اإلبعاد      ، املغادرة الطوعية  وأجل
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مـدة االحتجـاز اإلداري      تقليص وقد ساهم هذا التوجيه يف       . واحلماية القانونية  ،)واألسر
 ذلـك،   وباإلضافة إىل .  شهراً ١٨شهراً إىل    ٢٤ القانوين القصوى لألجانب يف سويسرا من     

رغم أن التوجيـه      عاماً، ١٥احتجاز القصر هو    احلد األدىن لسن    أن يكون   سويسرا  قررت  
املقدمة قبـل الترحيـل جـواً    الرعاية الطبية وُوسِّع أيضاً نطاق  .يورد أي حد أدىن للسن  ال

أصبحت عمليات الطرد ُتنفَّذ بشفافية، وينص القـانون        ات،  تنقيح على هذه ال   بناًءو .وأثناءه
وتـضطلع اللجنـة    .ن تراقب أطراف ثالثة هذه العملية عندما ُتنفَّذ عرب رحالت جوية    على أ 

، بعملية اإلشراف على مجيع مراحل الرحلة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١الوطنية ملنع التعذيب، منذ     
  .اجلوية اخلاصة

قانون اللجـوء الـذي     ل ، على الصعيد احمللي،   حتليلإجراء   على   تشجيعال :٢-٥٧التوصية  
  .حقوق اإلنسانواءمته مع د مؤخراً وعلى ماعُتم
 يتعلـق  مـا  وفي .حقوق اإلنـسان  مع   ملدى تطابقه   تشريعي حتليلٌ  كلَّ تنقيح يسبق    -٦٢
 مع هذه   طابقمشاكل الت خلُصت احملاكم إىل عدم وجود      التنقيحات األخرية لقانون اللجوء،     ب

  .احلقوق

يف االجتماعات واجلمعيات   حرية الفكر والوجدان والدين والتعبري واالشتراك         -هاء  
  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٠ و١٩ و١٨املواد (

 املعتقدات التقليديـة،    فباإلضافة إىل . ه وتنوع هتعددب  يف سويسرا  شهد الديين امل يتميز  -٦٣
ويتحمل كل كانتون مـسؤولية مـنح    .أخذت عدة معتقدات أخرى مكانتها بفضل اهلجرة    

 ،٢٠٠٦عـام   منذ  وُيجري االحتاد،   . دستوره ل  الدينية وفقاً  اعاتجم لل االعتباريةالشخصية  
. الديانات الرئيـسية  وهو منرب يضم ممثلي     ،  ألدياناجمللس السويسري ل  مع   ة منتظم تاتصاال

من أجل حتقيق تفاهم أفضل     احلوار بني األديان و   يف جمال     أيضاً بنشاطكانتونات  وتعمل عدة   
الكانتونات يف مناهج املدارس اإللزامية دروسـاً       ض  ت بع رجوقد أد . نية الدي بني اجلماعات 

أُدرج درس غري ديين يسمى     زيورخ حيث   بشأن الثقافات الدينية، مثلما هو احلال يف كانتون         
 السلطات كـل    نظمتسانت غالن حيث    يف   أواملدارس االبتدائية،   منهاج  يف  " والثقافةالدين  "

وتضطلع مجعيـات    .خمتلف اجلماعات ثلي  ممبشأن األديان مع    سنتني اجتماع مائدة مستديرة     
معيـات  املراكز اإلسـالمية واجل   وتعقد  .  بني األديان   متزايد األمهية يف احلوار    دورب املسلمني
تتـيح لألطفـال والـشباب ذوي      لقاءات أواجتماعات   أوجلسات إحاطة   بانتظام   الكافلة

  .االنتماءات الدينية املختلفة فرصاً للتعارف
 يف املائة   ٥٧,٥بنسبة  ،  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩ سرا، يف ووافق سكان سوي    -٦٤

تـؤثر   الو. ظر بناء مآذن جديدة   حتيف الدستور االحتادي     الرامية إىل إدراج مادة      ملبادرةعلى ا 
. حتظر ممارسة الدين اإلسالمي الو .يف بناء املساجد اله املادة اجلديدة يف املآذن املوجودة و هذ

، منذ ذلك احلني، جهوده الرامية إىل ضمان عدم تعرض أي شخص            وكثف اجمللس االحتادي  
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توجهه الثقـايف،    أوعرقه   أوأصله   أواالستبعاد بسبب معتقداته الدينية      أويف سويسرا للتمييز    
، رخص  ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . وكذلك إىل تعزيز التفاهم والوئام بني اجلماعات الدينية       

ال، ذلك أن الطلب املتعلق باملـشروع قُـدم قبـل ذلـك      ببناء مئذنة يف النغنث برنكانتون  
 / آذار ٢٩ ألغـت هـذا التـرخيص يف         برنغري أن احملكمة اإلدارية يف كانتون       . التصويت
، بناًء على طعن قدمه معارضو املشروع، مستندة يف ذلك إىل أحكام قـانون              ٢٠١٢ مارس

رخصة  ماأ. ة املعتمدة أثناء االقتراعتقييد ملسألة نطاق املادة الدستورية اجلديد      االبلديات، دومن 
  .، فقد أكدهتا احملكمةقبةالاء بن

 يف إجراء حوار مع السكان املسلمني ٢٠٠٩وشرعت السلطات االحتادية حبلول عام   -٦٥
هبدف تبديد املخاوف من اإلسالم ومكافحة القوالب النمطية احمليطة به ومناقـشة حتـديات        

 شخصية متثل خمتلف االنتماءات الفردية والتوجهـات        ١٨وأجري هذا احلوار مع     . االندماج
. ميارسون الشعائر الدينية من أصول عرقية وثقافيـة متنوعـة          الالدينية، فضالً عن أشخاص     

 /وأشار كل من اجمللس االحتادي واملشاركني يف احلوار، يف التقرير الصادر يف كـانون األول              
 مثل املساواة أمام    -تور  نصوص عليها يف الدس   املبادئ التوجيهية امل  ، إىل أمهية    ٢٠١١ديسمرب  
ـ من أجل   التدابري املتخذة   عرضوا   و -الدميقراطية  انون و  وسيادة الق  القانون  شجيع انـدماج  ت

 وضمان التعايش السلمي بني مجيع الناس، بغض النظـر عـن            املسلمني وتكافؤ الفرص هلم   
 اً وطنيـاً برناجم  الدينية،اعاتباجلم الدراسة عالقتهوأطلقت سويسرا، يف إطار سعيها    . دينهم

 بـشأن هدف إىل توفري معرفة جتريبية      ي،  "دينية والدولة واجملتمع   ال ماعاتاجل"لبحوث بعنوان   ل
  .العالقة الثالثية بني االنتماء الديين واهلوية الثقافية واالندماج االجتماعي

 املكفولتني معاً   علتجمحرية التعبري وحرية ا   يف إطار   يف سويسرا   وحرية التظاهر حممية      -٦٦
. يـة ويف كل الدساتري الكانتون   ) رمن الدستو  ٢٢و ١٦ تاناملاد(مبوجب الدستور االحتادي    

تـربره  وأساس قـانوين،    هذا التقييد يستند إىل     إذا كان    التظاهر إ احلق يف ال  جيوز تقييد    الو
يم بـني   وتلتزم السلطات املختصة بالتحك   .  ومتناسبة مع اهلدف املنشود    راجحةعامة  مصلحة  
إيالء االعتبار الواجب لضرورة تنظيم تظاهرات هتدف إىل توعية اجلمهـور            و باينةاملتاملصاحل  
  .وهناك وسائل قانونية متاحة للطعن يف رفض الترخيص بتنظيم تظاهرة. وتعبئته

 من اإلعـالن العـاملي   ٢١املادة (املشاركة يف احلياة السياسية وحق التصويت     -واو  
  )حلقوق اإلنسان

يتميز النظام السياسي السويسري مببادئ منها الدميقراطية شبه املباشرة اليت جتعل من              -٦٧
يقتصر على أداء    الفاعالً رئيسياً يف عملية صنع القرارات السياسية و       ) والكانتونات(الشعب  

 يف ، برأيهم أربع مرات يف السنة    أن ُيدلوا،     الناخبني من بطلُيوعموماً،   .دور اهليئة التأسيسية  
طلب السـتفتاء اختيـاري      أومسائل تتعلق بالسياسة االحتادية من خالل استفتاء إجباري         

سن قـوانني طارئـة      أوفاالستفتاء يكون إجبارياً يف حالة تعديل الدستور         .مبادرة شعبية  أو
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االنضمام إىل منظمات األمن اجلماعي واجلماعات اليت تفـوق سـلطتها            أوختالف الدستور   
االستفتاء االختياري فيمكن إجراؤه بدعوة من الـشعب، بنـاء علـى             ماأ. السلطة الوطنية 

 مواطن، ويسمح بالتصويت على قرارات الربملـان والقـوانني االحتاديـة            ٥٠ ٠٠٠ طلب
مبـادرة  تقـدمي    ، ميكن دائماً  وأخرياً. واملراسيم االحتادية فضالً عن بعض املعاهدات الدولية      

 شـخص يف  ١٠٠ ٠٠٠، شريطة أن ُيقّدم الطلـَب  تعديل الدستور االحتادي تطالب ب شعبية  
 املعـين   املرسوم الربملاين فإن  ،  اختياري أو جبارييف حالة قبول استفتاء إ    و.  شهراً ١٨ غضون

تساق الاحتقيق  يف  شعبية،  البادرة  وتسهم هاتان األداتان، باإلضافة إىل امل      .يدخل حيز النفاذ   ال
وتـؤدي إجـراءات التـشاور      .  حل توافقي  تعبئة األغلبية حول  ألهنا تشجع السلطات على     

  .واملداوالت يف هذا الصدد دوراً حامساً
، دعت سويسرا منظمـة     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول مبناسبة انتخاب الربملان يف     و  -٦٨

 وجود مستوى   نظمةاملالحظت  و. راقبة االنتخابات ملبعثة  إىل إيفاد     يف أوروبا  األمن والتعاون 
بعض التحـسينات املتعلقـة     مع ذلك   رحت  اقُتو. النتخايب وإدارته عال من الثقة يف النظام ا     

التصويت تخابية بني الكانتونات، وتعزيز أمن قواعد متويل األحزاب، ومواءمة املمارسات االنب
  .اإلنترنتعرب لتصويت تنظم اوضع قواعد فضالً عن الربيد، ب

.  على املستوى االحتادي   ةاحلق يف املشاركة يف العملية السياسي     باألجانب  يتمتع   الو  -٦٩
  .متنح األجانب حق التصويت يف ظل شروط معينةبلديات كانتونات وغري أن عدة 

  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٣املادة (العمل   -زاي  
وبلغ معدل البطالة    .مرتفعة من العمالة ويد عاملة فائقة املهارة      نسبة   ب سويسراتتميز    -٧٠
  . يف املائة٣,٢ة  نسب٢٠١٢ مارس/آذاريف 
شخاص مع  يف سياق تنفيذ اتفاق حرية تنقل األ      ظروف العمل   ويوىل اهتمام خاص ل     -٧١

 .من أجل مكافحة اإلغراق يف األجـور      دعم  حمددة لل  تدابري   فقد ُوضعت : االحتاد األورويب 
ويتزايـد عـدد    . وُعززت وُحسنت عمليات مراقبة احلد األدىن من ظروف العمل واألجور         

وأخرياً، يعزز القـانون    . عمل اجلماعية منذ بدء تنفيذ نظام حرية تنقل األشخاص        اتفاقات ال 
 /ويف كـانون الثـاين    . املتعلق بالعمل يف السوق السوداء مكافحة االقتصاد غـري الرمسـي          

، بدأ نفاذ املرسوم املتعلق بعقد العمل النموذجي اخلاص باالقتصاد املرتيل، الذي            ٢٠١١ يناير
  .ور يف هذا القطاعيضع حداً أدىن لألج

بشأن سياسة   ١٢٢رقم  منظمة العمل الدولية    سويسرا التصديق على اتفاقية     وتعتزم    -٧٢
  .هذا اجملالوتقاسم التجارب اإلجيابية يف العمالة من أجل تعزيز التضامن الدويل 
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سيما  التعزيز اجلهود املبذولة لضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل، و          :١٩-٥٧التوصية  
  .األقليات ءلدى نسا

هتـدف إىل   بـرامج  ع االحتاد العمل، وضجمالاملساواة بني املرأة والرجل يف      يتعلق ب  مافي  -٧٣
 ٢٠٠٩يف عـام    وانطلـق   . والتحرش اجلنسي، وتعزيز تكافؤ الفرص    كافحة التمييز يف األجور     م

املرونة  وتتأثر النساء أكثر من غريهن بسبب     . املساواة يف األجر لتحديد حلول عملية     حوار بشأن   
سـتقبال  املـساعدات املاليـة ال  ، السنوات األخريةوعزز االحتاد، يف   . عالقات العمل املتزايدة يف   

" التوفيق بني العمل واألسرة   "األطفال خارج نطاق األسرة، واسُتحدث منرب على اإلنترنت بعنوان          
  .الجملهذا ا يف بلدية املختلفةمارسات الكانتونية والاملعلومات عن من أجل مجع امل

  ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٥املادة (توفري مستوى معيشي كاف   -حاء  
واعتمـد اجمللـس    ). ٢٠١٠ (فقـر ال يف املائة من سكان سويسرا من        ٧,٨يعاين    -٧٤

استراتيجية شاملة ملكافحة الفقر يف سويسرا من أجل        ،  ٢٠١٠ارس  م/آذار ٣١االحتادي، يف   
 اًمؤمتر،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  االحتاد،  م  نظو. فقراءال وحتسني حالة    هاحلد من نطاق  

 والكانتونـات   حتـاد أصدر اال و .عرض هذه االستراتيجية على مجهور أوسع      من أجل    اًوطني
تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة    اجلميع مبتابعة    د فيه  تعه إعالناً ، هبذه املناسبة،  واملدن والبلديات 

 أجـرت احلكومـة    تعزيز التماسك االجتماعي،      سياق يفو .وتقدمي تقرير عنها كل سنتني    
  . املالية ملختلف فروع الضمان االجتماعيستدامةإصالحات لضمان االوستجري 

منظمة الصحة العامليـة    منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و       لتقرير   وفقاًو  -٧٥
 مرتفع بفضل ارتفـاع   ع  العمر املتوق فإن متوسط   ،  )٢٠١١(النظام الصحي السويسري    عن  

التـأمني الـصحي إلزامـي جلميـع        و. التنمية االقتصادية واستجابة النظام الصحي    مستوى  
ميكن لذوي الوضع االقتصادي املتواضع احلـصول مـن         و. األشخاص املقيمني يف سويسرا   

  .يف شكل إعاناتالسلطات العامة على ختفيض يف أقساط التأمني 
 املساعدة اليت تقدمها سويـسرا إىل البلـدان الناميـة،           النظر يف زيادة  : ١٤-٥٧التوصية  

  .واإلسهام من خالل ذلك يف إعمال احلق يف التنمية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
 سويـسرا عـدة   تعهدت بهزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية التزام أخالقي وسياسي    إن    -٧٦

 الـوطين  من دخلـها      يف املائة  ٠,٤ا  سويسرهلا   فقد خصصت . مرات يف إطار األمم املتحدة    
هامـة لرفـع   زيادة على  الربملان افق و،٢٠١١فرباير /شباط ٢٨ ويف. ٢٠١٠ يف عام   اإلمجايل
  .٢٠١٥  اإلمجايل حبلول عاموطينمن الدخل ال يف املائة ٠,٥ املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل نسبة
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  )نسان من اإلعالن العاملي حلقوق اإل٢٦املادة (التعليم   -طاء  
 برنامج تقييم الطالب الدوليني التـابع ملنظمـة         ٢٠٠٩بّين استقصاء أجراه يف عام        -٧٧

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يف إطار مقارنة دوليـة، أن الطـالب السويـسريني               
جيدة جداً يف مجيع اجملـاالت الـيت         أوزالوا حيصلون على نتائج جيدة       ما عاماً   ١٥ البالغني

ورغم أن نوع اجلنس واخللفية االجتماعية عامالن يؤثران تأثرياً ثابتـاً يف            . لالختبارخضعت  
  .األداء، فإن تأثري وضع اهلجرة تراجع كثرياً يف السنوات األخرية

يتعلق  مافي مشتركة اًهدافول مرة أاالحتاد والكانتونات ألقدم ، ٢٠١١مايو /أياريف و  -٧٨
ـ  املتاحة يف ال  مكانيات  اإلالفرص و  الستغالل   يف سويسرا سعياً   باجملال التعليمي   ينظام التعليم

الطويـل  عملية الرصـد    يستند إعالن األهداف املشتركة إىل      و.  استغالالً أفضل  السويسري
التعليم كانت نتيجتها األوىل هي إصدار أول تقرير عن      السلطات و  يت أطلقتها لتعليم ال األجل ل 

اول التقرير مسائل تكافؤ الفرص والكفاءة والفعالية ويتن. ٢٠١٠فرباير /يف شباطيف سويسرا، 
  .يتعلق بكل مستوى تعليمي مافي

  مالحظات ختامية  -رابعاً  
تعزيزها ومحايتـها مهمـة     أمهية جوهرية وأن    قوق اإلنسان   أن حل بسويسرا  تعترف    -٧٩

سان قوق اإلن مستوى محاية ح  أن من املمكن اعتبار     اجمللس االحتادي   ويرى  . موكلة إىل الدولة  
وتسعى السلطات املختصة، إدراكاً منها الستمرار التحـديات،        . مستوًى جيداً يف سويسرا   

 سـعياً    إليها، التقارير والتوصيات املوجهة  إىل  ، وكذلك   تطبيقه و عياريإىل اإلطار امل  واستناداً  
خـذت يف   التدابري املختلفـة الـيت اتُّ     وتثبت  .  يف البلد  قوقهذه احل  لتحسني حالة    متواصالً

املتبع  أمهية النهج القطاعي الت املذكورة يف هذا التقرير    سنوات األخرية يف كل جمال من اجملا      ال
 ، يف هذا الصدد، بقياس    االستعراض الدوري الشامل  ويسمح  .  محاية حقوق اإلنسان   ميدانيف  

  .التحديات القائمةتقييم  األوىل واجلولةذلت خالل اجلهود اليت ُب
معترفـة يف   ية حقوق اإلنـسان،     محاثفة من أجل تعزيز     اً مك جهودسويسرا  وتبذل    -٨٠

يتعلق بتنفيذ التوصـيات     ماباستمرار وجود حتديات يف جماالت عدة، وكذلك في        الوقت ذاته 
الستعراض الدوري الشامل   من ا نية   الثا ولة إعداد اجل  أتاحوقد  . الدولية على الصعيد الداخلي   

طرائـق  والاإلدارات االحتادية   خمتلف  ممارسات  بني  املوجودة  الفوارق  ف. للتفكري اً جديد زمخاً
أن  تشكل، مثالً، فرصة ينبغي لنـا      الكانتونات والبلديات يف هذه العمليات       املتعلقة باشتراك 

 وإمكانيات التنفيذ على الصعيد الكانتوين توافق السياق احمللي وتستند إىل القاعدة؛          . نغتنمها
اليت تتيحهـا اهلياكـل االحتاديـة     الفرص  غية اغتنام وب. لتعلم والتحفيز املتبادل  ل عمليةً وتتيح

إطار االلتزامـات الدوليـة،     يتعلق بالتنفيذ واملتابعة يف      ماومواجهة التحديات النامجة عنها في    
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االسـتعراض  ويسهم  ). ٢٠١١/٢٠١٢(ات مع الكانتونات والبلديات     عدة اجتماع ُعقدت  
  .يف تيسري احلوار بني مجيع األطرافالدوري الشامل 

وتعترب انتخاهبا  .  وإعماهلا  حقوق اإلنسان  تعزيزب التزاماً راسخاً ، تلتزم سويسرا    وأخرياً  -٨١
 .تقديراً اللتزامها ) ٢٠١٣-٢٠١٠(من اجلمعية العامة لوالية ثانية يف جملس حقوق اإلنسان          

إسـهاماً شـامالً     أن تسهم    اهناكبإم ودولة مضيفة، أن     اً عضو دولةًوترى سويسرا، بصفتها    
، بسرعة وفعالية النتهاكات حقوق اإلنسان    ، وتلتزُم بأن يستجيب     يف توطيد اجمللس  اً  ومنفتح

  . العامليف مجيع أحناءضحايا ال دفاعاً عن مصاحل

  التشاور مع اجملتمع املدين  -خامساً  
الستعراض الدوري  ا ملشاركة يف غري احلكومية ا  السويسرية  ائتالف املنظمات   يرحب    -٨٢

 / أيـار  ١١الذي نظمته شعبة األمن البشري التابعة لوزارة اخلارجية يف          اآلراء  تبادل  بالشامل  
 ائتالف  ويعرب. بيئة مواتية للحوار  مناقشات مفتوحة ومثمرة يف     بإجراء  مسح  و ،٢٠١٢مايو  

 مـن    بـدالً  تبع هنجاً تربيرياً   عن أسفه ألن هذا التقرير ي      ، بوجه عام،  املنظمات غري احلكومية  
التوصيات اليت رفضتها    أوسويسرا  يت قبلتها   التوصيات ال بلقة املتصلة   عالتركيز على املسائل امل   

 أثنـاء   ،ملنظمات غـري احلكوميـة    اآلراء اليت أعربت عنها ا    وميكن تلخيص   . ٢٠٠٨ يف عام 
  :على النحو التايلمايو، /أيار ١١يف الثالث املنظمة عمل الحلقات 

ة مـن   ماه جوانب   تقرير يعرض أُقر يف حلقة العمل املخصصة لقضايا التمييز بأن ال          -٨٣
لـوحظ أن   و. يعدو أن يكون تعبرياً عن موقف دفـاعي        الغري أنه   ،  تهخطر التمييز ومكافح  

ركز باألساس على الظروف الشكلية أكثر من تركيزه على املعانـاة اليوميـة الـيت               التقرير  
دد أوجـه  تع واتضح أيضاً أن من الصعب تناول مسألة     . يواجهها األشخاص املعنيون بالتمييز   

 وجهـود   ات التزام تصور باستحالة التقرير   عترفوي .ُيعمق النقاش حوهلا   مل، وبالتايل   ييزالتم
 يف  عـن املـشاركة الفعالـة   ة منفصلت يف جمال إدماج األجانباجمللس االحتادي والكانتونا  

ـ    الإ احلماية من التمييز      بزيادة االلتزامميكن   الو. التمييزأشكال   مكافحة ات على أساس بيان
احلاالت الفردية من املعاناة    توثيق  كاملة ومفصلة؛ فاملتابعة الشاملة تتطلب، على سبيل املثال،         

 الـصكوك   اليومية من التمييز يف كل مناحي اجملتمع من أجل احلصول على صورة شاملة عن             
  .العديد من املشاركنييطالب به  ما؛ وهذا القانونية وفعاليتها

على ضرورة بذل مزيد مـن اجلهـود   قضايا اهلجرة صة لاملخصوشددت حلقة العمل    -٨٤
فخالفاً الستنتاج التقرير، ينبغي التحقق من مدى       : طار القانوين نفسه  اإل ماأوهلعلى مستويني،   

انظـر  (سـيما يف جمـال اللجـوء      المواءمة هذا اإلطار للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، و        
تنفيذ نفسه، ذلك أن تطبيق التشريعات االحتادية       املستوى الثاين فيتعلق بال    ماأ ).٢-٥٧ التوصية

لتقرير الضوء  أن يسلط مشروع ا   وينبغي  . يقع على عاتق الكانتونات اليت ختتلف ممارساهتا أحياناً       
يقتصر على وصـف الوضـع       ال، وأ ألشخاص املعنيني تأثري العملي للتدابري املتخذة يف ا     على ال 
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دين املتطلبات اجلديدة إلدماج املهاجرين اليت تقيد احلـق         وانتقد ممثلو اجملتمع امل   . القانوين الراهن 
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل املمارسة املتمثلة يف سحب رخصة اإلقامة          . األساسي يف احلياة األسرية   

يشمل رخص إقامة ضحايا العنف املرتيل، والـصعوبات الـيت           ايف حالة فسخ عقد الزواج، مب     
. لبشر يف تسوية الوضع القانوين إلقامتـهم يف سويـسرا         تعترض ضحايا االستغالل واالجتار با    

حيـوزون األوراق    اليثري القلق كذلك عدم إمكانية منح رخصة اإلقامة لألشخاص الذين            اومم
وينبغي أيـضاً   . القانونية واستبعاد طاليب اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم من املساعدة االجتماعية         

السياسة العامة يف جمـال اللجـوء   املتعلقة بناقشات  املوتشكل .زيادة معرفة املهاجرين حبقوقهم  
طاليب اللجـوء   الواجبة ل ق اإلنسان   ُتقيَّد حقو نتهاكات،  ال مكافحة ا  ذريعةبف:  مصدر قلق  أيضاً

بد من معاجلة    ال ، وأخرياً .متناسب التقييداً غري مالئم و     مؤقتاً نياملقبولاألشخاص  والالجئني و 
أن  املنظمات غري احلكومية     وترى.  إجراءات اللجوء  يف إطار ونية  مسألة عدم وجود احلماية القان    

  . املختلفةيتعلق هبذه النقاط مايقدم إجابة مقنعة في الالتقرير 
تناولت حلقة العمل املخصصة للقضايا املؤسسية، على وجه التحديد، مسألة متابعة         و  -٨٥

رب عن األسـف لعـدم      وأُع. توصيات هيئات الرصد الدولية واالستعراض الدوري الشامل      
ودعا املشاركون يف حلقة العمل إىل وضع هيكل جديد         . وجود متابعة منهجية شاملة ودائمة    

قادر على تنسيق هذه العمليات، ليس فقط داخل اإلدارة االحتادية، بل أيضاً بـني االحتـاد                
ـ      ماوفي. والكانتونات وكذلك بني الدولة واجملتمع املدين      دات، يتعلق بالتصديق علـى املعاه

تزال  الوعالوة على ذلك،    . أبدت منظمات اجملتمع املدين استياءها من تأخر سويسرا املفرط        
ـ مسألة إمكانية االحتكام إىل القضاء بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية م            اًطلب

هـذا اجملـال يف     الذي يعاين منـه     اجلمود السياسي    اجملتمع املدين، رغم     من مطالب  اًمركزي
 .معزوالً أكثر علـى الـصعيد الـدويل       فقد لوحظ أن املوقف السويسري أصبح       . ويسراس
يتصل باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، شدد املشاركون على ضرورة التزام سويسرا            ماوفي

بتحويل املركز السويسري للخربات يف جمال حقوق اإلنسان إىل مؤسسة مستقلة، وفقاً ملبادئ 
 إىل أنه ينبغي لسويسرا أن تكثف جهودها الرامية إىل تطـوير ثقافـة              وأخرياً، أشري . باريس

  .سيما من خالل التدريب الحقوق اإلنسان يف البلد، و
إجراء متابعة منتظمة لاللتزامات املقطوعة      طلبت املنظمات غري احلكومية      ويف اخلتام،   -٨٦

يق على مجيع مـستويات     يف الفترة الفاصلة بني تقريرين ولتنفيذها، وذلك يف إطار تعاون وث          
وينبغي، على وجه اخلصوص، تعزيز املسامهة اهلامة اليت تقدمها البلـديات واملـدن             . الدولة

  .والكانتونات من أجل التصدي على حنو هادف للتحديات احلالية

        


