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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ - أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥ملخص أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة             
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سويسرا    

 جهة معنيـة إىل عمليـة       ١١ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها         . االستعراض الدوري الشامل  

 آراء أو وجهـات     وال يتضمن التقرير أي   . ١٧/١١٩ره  جملس حقوق اإلنسان يف مقر    
، )املفوضية (نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

وقد ذُكرت بصورة منهجيـة يف      . وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة        
 على ، قدر اإلمكانأُبقَي،لواردة يف التقرير، كما لومات احواشي هناية النص مراجع املع

 علـى أن    ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنـسان   وينص قرار   . النصوص األصلية دون تغيري   
خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة           

وتتاح على  . اريسللدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد التام مببادئ ب         
وقد .  النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       ي للمفوضية املوقع الشبك 

  .روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
ادية ملكافحة العنصرية بأن تصدق سويسرا علـى الربوتوكـول          أوصت اللجنة االحت    -١

، وأن  )٢(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         
تسحب حتفظيها على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وال سيما             

  .)٣(٤حتفظها املتعلق باملادة 
إىل أن سويسرا قد قبلت، خـالل استعراضـها   ) JS3 (٣أشري يف الورقة املشتركة    و  -٢

الدوري الشامل األول، التوصيات املتعلقة بالتوقيع على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             
والتزمت . وقد بدأت العملية السياسية يف هذا الصدد، رغم أن التصديق مل يتم بعد            . اإلعاقة

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق       سويسرا كذلك بالتصديق على     
وينبغي . بيد أن من املؤسف مالحظة عدم اختاذ أية خطوات يف هذا الشأن           . املدنية والسياسية 

أن تكثف سويسرا جهودها الرامية إىل التوقيع والتصديق على املعاهدات املتبقيـة يف جمـال               
يع والتصديق عليه خالل استعراضـها الـدوري        حقوق اإلنسان، وخباصة ما تعهدت بالتوق     

  .)٤(الشامل السابق
والحظ جملس أوروبا أن سويسرا قد وقعت علـى امليثـاق االجتمـاعي األورويب                -٣

. واتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، ولكنها مل تصدق عليهما بعد            
لس أوروبا املتعلقة مبنع ومكافحة العنـف  وعالوة على ذلك، مل توقع سويسرا على اتفاقية جم      

  .)٥(ضد املرأة والعنف املرتيل ومل تصدق عليها بعد
إىل أن الربملـان السويـسري قـد وافـق يف           ) JS1 (١وأشري يف الورقة املشتركة       -٤
 على التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار              ٢٠١٢ عام

  .)٦(بالبشر
أن سويسرا قد وقعت على اتفاقية جملس أوروبا        ) JS4 (٤رقة املشتركة   وجاء يف الو    -٥

يف ) اتفاقيـة النـزارويت  (بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي    
  .)٧( وهي بصدد التصديق عليها٢٠١٠ عام

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 يف سويسرا يفرض حتديات فيما يتعلق        أن النظام االحتادي   ٣ورد يف الورقة املشتركة       -٦

بتنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ألن الكانتونات الستة والعشرين مـسؤولة عـن             
  .)٨(التنفيذ يف عدة جماالت أساسية
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  ق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقو  -جيم  
، مركزاً  ٢٠٠٩ن اجمللس االحتادي قد أنشأ، يف عام         إىل أ  ٣أشري يف الورقة املشتركة       -٧

وسُيتخذ يف هناية   . سويسرياً للخربات يف جمال حقوق اإلنسان، غري أنه ال ميتثل ملبادئ باريس           
فترة جتريبية مدهتا مخس سنوات قرار يتعلق بتطوير املركز السويسري للخـربات يف جمـال               

 سويسرا إىل اختاذ كـل   ٣ الورقة املشتركة    ودعا معّدو . حقوق اإلنسان وبشكله يف املستقبل    
التدابري الضرورية لتحويل املركز يف هناية الفترة التجريبية إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان   

  .)٩(امتثاالً ملبادئ باريس
أن أمناء املظامل العـاملني يف      ) املفوض(ورأى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان         -٨

 زيوريخ، يشكلون مثاالً على املمارسة السليمة، وشجع مجيع         بعض الكانتونات واملدن، مثل   
الكانتونات على أن تعزز تعيني أمناء املظامل على الصعيد الكانتوين عن طريق برملاناهتا، فضالً              

وأثىن املفوض أيضاً على عمل خمتلف اللجان       . عن تعيني أمني للمظامل على املستوى االحتادي      
 هيئات لالستشارة والتوعية العامة، وكذلك املكاتـب والـدوائر          االحتادية املنشأة باعتبارها  

املتخصصة يف وزارة اخلارجية االحتادية اليت تتناول مسائل املساواة بني اجلنسني والعنـصرية             
وعالوة على ذلك، اعترب املفوض إنـشاء املركـز السويـسري           . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

بياً وأعرب عن األمل أن يتحول هذا املركز إىل         للخربات يف جمال حقوق اإلنسان تطوراً إجيا      
  .)١٠(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتسم باالستقاللية والكفاءة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
 بإنشاء مؤسسات وآليات لديها صالحية ضـمان        ٣أوصى معّدو الورقة املشتركة       -٩

توين يف متابعة التوصيات الصادرة عن اهليئـات        التنسيق الفعال بني املستويني االحتادي والكان     
  .)١١(الدولية حلقوق اإلنسان، فضالً عن التشاور بانتظام وفعالية مع اجملتمع املدين

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ما يبدو يف سويسرا رغـم أن       الحظ املفوض أن العنصرية والتعصب يتزايدان على          -١٠

وينبغي اتباع هنج استباقي وصارم إزاء مجيـع مظـاهر          . اجملتمع ذو طابع تعددي يف األصل     
  .)١٢(العنصرية والتعصب

وفيما يتعلق باحلماية من التمييز العنصري وكره األجانب، الحظت اللجنة االحتادية             -١١
جلنائي ُتجّرم ارتكاب عمل عنصري علناً       مكرراً من القانون ا    ٢٦١ملكافحة التمييز أن املادة     



A/HRC/WG.6/14/CHE/3 

GE.12-15648 4 

والحظت اللجنة أن كره األجانب الذي يتسم بطابع بنيوي        . بطريقة تنتهك الكرامة اإلنسانية   
قد أصبح مقبوالً يف ظل تأثري شعبوية احلركات اليمينية، فدعت إىل توسيع نطاق تطبيق هذه               

بإضافة أحكام لتوفري محاية أفضل من وأوصت أيضاً . املادة ليشمل الفاعلني يف اجملال السياسي
  .)١٣(أنشطة احلركات اليمينية املتطرفة

 باجلهود املبذولة من أجل تنفيـذ نظـام لرصـد           ٣ورحب معّدو الورقة املشتركة       -١٢
العنصرية على الصعيد الوطين، غري أهنم الحظوا استمرار غياب استراتيجية للتصدي ملكّونات            

 الشعبويني يف النقاش السياسي، وعدم اختاذ سويسرا التـدابري          العنصرية الصادرة عن الفاعلني   
  .)١٤(الذي تتبعه الشرطة وقوات األمن األخرى" التوصيف العرقي واإلثين"املناسبة ضد 

والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أن هناك   -١٣
وقد اتُّخذت تدابري   . اصيل عن استمرار دواعي القلق    تطورات إجيابية، غري أهنا قدمت أيضاً تف      

وواصلت اهليئات االحتادية   . لتعزيز اندماج املهاجرين يف جماالت مثل العمل والسكن والصحة        
املعنية بالعنصرية واهلجرة أنشطة التوعية بالعنصرية والتمييز العنصري، واتُّخـذت خطـوات            

 اخلطاب السياسي العنصري إزاء غري املـواطنني        غري أن . ملكافحة احلركات اليمينية املتطرفة   
وال توجد تشريعات كافية    . واملسلمني والسود وأفراد األقليات األخرى قد شهد منواً خطرياً        

ملواجهة التمييز العنصري املباشر، الذي يستهدف خصوصاً املسلمني واألشخاص املنحدرين          
لسارية على ملتمسي اللجـوء وزادت      وقد ُشددت التشريعات ا   . من البلقان وتركيا وأفريقيا   

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بـأن تواصـل          . حدة العداء جتاههم  
السلطات جهودها من أجل تدريب ضباط الشرطة واملدعني العامني والقـضاة واملـوظفني             

 الرامية إىل حظر     مكرراً من القانون اجلنائي،    ٢٦١القانونيني املقبلني على نطاق وتطبيق املادة       
وأوصت اللجنة أيضاً بتقدمي دورات لتدريب مجيع أفراد الشرطة وتوعيتهم . األعمال العنصرية

فيما يتعلق بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف ممارسة عملهم، مبـا يف ذلـك               
  .)١٥(التوصيف العرقي

 الشرطة ضد أفـراد  والحظ املفوض أن هناك شكاوى تتعلق بأعمال ارتكبها ضباط         -١٤
يتضح من مالحمهم أهنم غري أوروبيني، ولكنه أقر بأن تدابري قد اتُّخذت ملنع سوء تـصرف                 
أفراد الشرطة، مبا يشمل إدخال تعديالت على قانون اإلجـراءات اجلنائيـة االحتـادي يف               

ومع ذلك، ال تزال هناك مسائل بشأن سرعة وحياد النظام احلـايل اخلـاص              . ٢٠١٠ عام
وذكر املفوض كذلك أن أفضل طريقة ميكن اتباعها للتغلب علـى           . وى ضد الشرطة  بالشكا

  .)١٦(بعض الفجوات يف تشريع مكافحة التمييز هي اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز
وأوصت اللجنة االحتادية ملكافحة التمييز بتوعية السلطات القضائية فيما يتعلق حبماية   -١٥

در أكرب من األمهية للحماية من التمييـز مـن منظـور حقـوق       ضحايا العنصرية، وإيالء ق   
وينبغي أن ينص القانون الذي ينظم مهام وكاالت إنفاذ القانون نصاً صـرحياً             . )١٧(اإلنسان

  .)١٨(على واجب املساواة يف املعاملة وعدم التمييز
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والحظت اللجنة كذلك عدم وجود محاية من التمييز مبوجـب القـانون املـدين،                -١٦
سيما عدم وجود تشريع حيظر التمييز العنصري يف احلاالت اليت يسعى فيها األشـخاص               وال

  .)١٩(إىل احلصول على عمل أو سكن
وخبصوص املساواة بني اجلنسني، أشار املفوض إىل إحراز تقدم كبري، غري أنه أبـرز                -١٧

  .)٢٠(أمهية مواصلة اجلهود من أجل القضاء على التمييز املستمر
 أنه ال يزال يتعني على سويسرا أن تعتمد تشريعاً شامالً           ٣ الورقة املشتركة    وورد يف   -١٨

ورغم أن بعض األحكام، اليت ميكن أن ُتستخدم ملكافحة التمييز، مدرجة يف            . ملكافحة التمييز 
قوانني خمتلفة، مثل القانون املدين وقانون االلتزامات، ينبغي لسويسرا أن تُسّن تشريعاً ملكافحة    

  .)٢١(ز حيظر مجيع أشكاله يف العمل وسائر اجملاالت، وينص على تقاسم عبء اإلثباتالتميي
.  باملثل إىل أن احلماية القانونية من التمييز ال تزال جمزأة          ١وأشري يف الورقة املشتركة       -١٩

فبعض األفراد واجلماعات احملددة يتعرضون للتمييز ألهنم غري حمميني بوجه خاص، وال توجد             
ويف سياق العمل، يتزايد عدد     . ونية بعينها ميكنهم اللجوء إليها للمطالبة حبقوقهم      صكوك قان 

اإليـدز، وال يـزال املثليـون       /حاالت التمييز بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري       
. واملثليات ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية واخلناثى عرضة للتمييـز أيـضاً            

 بأن تسن سويسرا قانوناً احتادياً جديداً مينع التمييز ويكافحـه           ١ املشتركة   وأوصي يف الورقة  
بشكل واضح وحيمي خمتلف الفئات، مبا يشمل اإلشارة بصراحة إىل املصابني بأمراض مزمنة             

. )٢٢(وإىل فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلنـاثى            
 بأن تنظر سويسرا جبالء يف القضايا واالنتهاكات اليت ٣ّدو الورقة املشتركة وباملثل، أوصى مع  

  .)٢٣(تواجهها هذه الفئة لدى وضع قانون عام بشأن املساواة يف املعاملة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 للتعـذيب   بأن تدرج سويسرا يف قانوهنا اجلنائي تعريفاً  ٣أوصي يف الورقة املشتركة       -٢٠

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ١يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة       
  .)٢٤(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وأوصت اللجنة االحتادية ملكافحة التمييز بوضع قانون احتادي لتوفري محاية أفضل من              -٢١
لشرطة، إىل جانب إنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف الـشكاوى يف           سوء املعاملة على يد أفراد ا     

  .)٢٥(مجيع الكانتونات
وأبرزت جلنة مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية               -٢٢
، يف تقرير صادر    )جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا     (املهينة التابعة جمللس أوروبا      أو

 عن زيارهتا اخلامسة إىل سويسرا، أمهية تـوفري ضـمانات           ٢٠٠٨أكتوبر  /وليف تشرين األ  
أساسية ضد سوء املعاملة لألشخاص املعتقلني لدى الشرطة، وسلطت الضوء علـى حالـة              
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وفيما خيص الـسجون،    . األشخاص احملرومني من حريتهم مبوجب التشريع املتعلق باألجانب       
شخاص الذين صدر يف حقهم أمر بإخضاعهم وجهت اللجنة االهتمام إىل ظروف احتجاز األ      

لإليداع القسري أو لتدابري العالج يف املؤسسات املختصة، وكذلك إىل الظروف السائدة يف             
وقدمت السلطات السويسرية، يف ردها على التقرير املتعلـق بالزيـارة،           . الوحدات األمنية 

مكافحة التعذيب التابعة جمللس    معلومات عن التدابري اليت جيري اختاذها لتنفيذ توصيات جلنة          
  .)٢٦(أوروبا
 أن االجتار بالنساء حنو سويسرا يشكل انتهاكاً جـسيماً  ١وجاء يف الورقة املشتركة     -٢٣

وقد اختذت سويسرا إجراءات التباع توصيات االستعراض الدوري الشامل         . حلقوق اإلنسان 
ومـع ذلـك ال تـزال     .  من أجل مكافحة استغالل النساء واألطفال جنسياً       ٢٠٠٨يف عام   

سويسرا بلد مقصد وعبور لالجتار بالبشر، وال حيصل ضحاياه يف غالـب األحيـان علـى                
وأوصـى معـدو    . أما االستراتيجيات القائمة فال ُتنفَّذ تنفيذاً تاماً يف الكانتونات        . املساعدة

ريب  بوضع استراتيجية شاملة تنفَّذ يف كل الكانتونات، فضالً عـن تـد            ١الورقة املشتركة   
الشرطة وسلطات العدالة واهلجرة لكي يتسىن ألفرادها على حنو أفضل حتديد ضحايا االجتار             

وينبغي أن حيصل ضحايا االجتار بالبشر على احلق يف البقاء يف سويسرا          . ودعمهم يف حقوقهم  
 بأن تضع سويـسرا     ٣وباملثل، أوصي يف الورقة املشتركة      . )٢٧(إذا كان ذلك الزماً حلمايتهم    

اتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالنساء واستغالهلن جنسياً، تراعي محاية الضحايا، وتسهر           استر
وينبغي أن حتدد سويسرا أيضاً شروط منح رخـص اإلقامـة يف            . الكانتونات على تنفيذها  

  .)٢٨(احلاالت اليت يتعرض فيها ضحايا االجتار بالبشر ملعاناة شخصية شديدة
ستعراض األول لسويسرا الذي أجرته آليـة االسـتعراض         وفيما يتعلق بتوصيات اال     -٢٤

بإنشاء فرقة عاملة ثنائية بني سويسرا    ) JS6 (٦الدوري الشامل، رحب معدو الورقة املشتركة       
غري أهنم أعربوا عن خيبة األمل ألن بغاء األشخاص الذين          . ورومانيا ملكافحة االجتار بالبشر   

 ُيحظر بعد وألن األحكام اليت تصدرها احملاكم         عاماً مل  ١٨ عاماً و  ١٦تتراوح أعمارهم بني    
وأوصـي يف الورقـة     . يف حق املتجرين ال تتناسب يف أغلب األحيان مع خطورة اجلرميـة           

 بأن جتري سويسرا محلة وطنية للتوعية باالجتار، وأن تتخـذ مجيـع اخلطـوات               ٦ املشتركة
خطـورة اجلرميـة؛ وأن     الضرورية لضمان فرض عقوبات على املتجرين املدانني تتناسب مع          

  .)٢٩( عاما١٨ًحتظر بغاء مجيع األشخاص دون 
 بأن جتري السلطات بانتظام محالت واسعة للتوعيـة         ٤وأوصي يف الورقة املشتركة       -٢٥

وأوصي كذلك بوضع مشروع قانون جيّرم استدراج األطفال        . فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي   
  .)٣٠(ألغراض جنسية

 أن السلطات الكانتونية املعنيـة بـاهلجرة واملكتـب          ٣شتركة  وذُكر يف الورقة امل     -٢٦
االحتادي للهجرة ما زاال حيتفظان هبامش كبري من الصالحية التقديرية رغم حتسني اإلجـراء              

وينبغي . املتعلق بضحايا العنف املرتيل الذين لديهم رخصة اإلقامة على أساس مل مشل األسرة            
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لى حبث األدلة على العنف املرتيل لدى اختاذ قـرار بـشأن   أن حتدد سويسرا املعايري املطبقة ع   
متديد رخص اإلقامة لضحايا هذا العنف الذين غادروا أزواجهم من أجل متكني الـسلطات              

  .)٣١(الكانتونية واالحتادية من تطبيق القواعد تطبيقاً موحداً ومنصفاً
ة لألطفال باعتماد تـشريع  وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدني        -٢٧

وباملثـل، أوصـي يف     . )٣٢(حيظر ممارسة العقوبة البدنية على األطفال يف املرتل حظراً صرحياً         
 بأن تسرع سويسرا جهودها من أجل فرض حظر صريح على العقوبـة             ٣الورقة املشتركة   
 جمـال    على حظر اللجوء إىل العنف يف      ٤وحث معدو الورقة املشتركة     . )٣٣(البدنية لألطفال 

  .)٣٤(التعليم حظراً صرحياً يف القانون املدين

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 إىل عدم وجود نظام شامل لآلليات املـستقلة لتقـدمي           ٣أشري يف الورقة املشتركة       -٢٨

أن قلةً من الكانتونـات     ورغم  . الشكاوى يعاجل ادعاءات العنف املرتكب من أفراد الشرطة       
لديها آلياهتا اخلاصة، ينبغي أن تكفل سويسرا إنشاء آلية مستقلة يف كـل كـانتون ختـوَّل                 
صالحية تلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف أو سوء املعاملة على يد أفراد الـشرطة، وإجـراء               

  .)٣٥(حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة بشأهنا
 أن السلطات ال حتترم دائماً مبدأ احتجاز القـّصر           إىل ٣وأشري يف الورقة املشتركة       -٢٩

وُدعيت السلطات إىل أن تطبق على صعيد املمارسة مبدأ احتجاز القّصر           . مبعزل عن البالغني  
  .)٣٦(يف أماكن منفصلة، وال سيما فيما يتعلق باالحتجاز يف انتظار الترحيل

بحت مـشمولة بالقـانون      أن اجلرائم ضد البشرية أص     ٣وذُكر يف الورقة املشتركة       -٣٠
غري أن هناك تقارير مفادها أن عدة أشخاص يشتبه يف          . ٢٠١١اجلنائي السويسري منذ عام     

والحظ . ارتكاهبم تلك اجلرائم سافروا عرب سويسرا أو أقاموا فيها منذ بدء نفاذ هذا القانون             
ة مرتكبيها،  معدو الورقة عدم وجود كفاءة يف تعقب اجلرائم الدولية والتحقيق فيها ومالحق           

  .)٣٧(مما ُيعزى أساساً إىل غياب وحدة متخصصة يف جرائم احلرب، على املستوى االحتادي
وأشري يف الورقة إىل االفتقار إىل تشريع فعال إلرغام الشركات اليت توجد مقراهتا يف                -٣١

ا وينبغي أن تضع سويـسر    . سويسرا على احترام حقوق اإلنسان والبيئة يف مجيع أحناء العامل         
إطاراً ملزماً من أجل فرض مبدأ املراعاة الصارمة لألصول الواجبة على الشركات عرب الوطنية              

  .)٣٨(اليت تتخذ من البلد مقراً هلا إزاء فروعها واألطراف املتعاقدة معها والشركات املوردة هلا
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
وجودة واملقترحات اإلضافية لتقييد حق املهـاجرين يف مل         أشار املفوض إىل القيود امل      -٣٢

وميكن أن تثري املقترحات املتعلقة بطرد املهاجرين الذين ارتكبوا جرائم معينـة            . مشل أسرهم 
  .)٣٩(طرداً تلقائياً حتديات خطرية أمام حق املهاجرين يف مل مشل أسرهم

ي اجلنسية يف الزواج ما فتـئ   أن حق األزواج ثنائي٣والحظ معدو الورقة املشتركة     -٣٣
فالقانون االحتادي بشأن األجانب يتضمن لوائح جديدة ملكافحـة الـزواج           . ُيقيَّد باستمرار 

فحىت الزجيات القائمـة    . الصوري، خولت موظفي السجل املدين صالحيات تقديرية واسعة       
أصـبح  ،  ٢٠١١ومنذ عـام    . ميكن أن ُتعترب صورية فيحرم الزوج األجنيب من حق اإلقامة         

املواطنون غري السويسريني املقبلون على الزواج ملزمني بإثبات قانونية وجودهم يف سويـسرا     
فإن مل يكن ألحد القرينني رخصة إقامة قانونية، ُيمنع الـزواج           . خالل فترة اإلعداد للزواج   

، وضعت احملكمة االحتادية معـايري لتطبيـق      ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . حبكم الواقع 
وينبغي أن تطلب سويسرا إجراء دراسة مستقلة لتحديـد         . نون مبا حيترم حقوق اإلنسان    القا
  .)٤٠(إذا كان القانون املدين احلايل ُيطبَّق وفقاًَ حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلق يف الزواج ما

د وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي         حرية الدين أو املعتق     -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

سلم املفوض بأمهية وقيمة إجراء حوار سياسي مفتوح، ولكنه أشار إىل أن حريـة                -٣٤
التعبري ليست مطلقة وال بد، أحياناً، من تقييدها من أجل ضمان حقوق اإلنسان واحلريـات         

ألساسية لآلخرين، وال سيما للفئات الضعيفة اجتماعياً املستهدفة من أعمال التحريض على            ا
  .)٤١(الكراهية أو التعصب ونشرمها

مثـل املبـادرة    " املبادرات الشعبية "    ب مسائل بشأن املمارسة املتعلقة      وأثار املفوض   -٣٥
الربملان باحلاجة إىل وجود نظـام      املتصلة حبظر بناء املآذن، مشرياً إىل إقرار اجمللس االحتادي و         

وقدم معدو الورقة   . )٤٢(فرز سياسي أو قضائي لضمان معايري حقوق اإلنسان يف هذا السياق          
 مالحظات مماثلة، وذكروا أن حظر بناء املآذن ينتهك قانون مكافحـة التمييـز              ٣املشتركة  

  .)٤٣(وق اإلنسانألسباب دينية، وينتهك كذلك التزامات سويسرا الدولية فيما يتعلق حبق
 ٥وخبصوص االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية، ورد يف الورقة املشتركة             -٣٦

)JS5 (              أن قانون اخلدمة املدنية حيدد مدة للخدمة املدنية تبدو متييزية وعقابية مقارنة باخلدمـة
ور على املواطنني الذك  " ضريبة لإلعفاء العسكري  "العسكرية، وأن سويسرا ما زالت تفرض       

وجاء يف الورقة أيضاً أن تنقيحات قانون اللجوء اليت جيري . الذين ال يؤدون اخلدمة العسكرية
النظر فيها حالياً تعتزم صراحةً أن تستثين من أحكامه املستنكفني ضمريياً وغريهم ممن يطلبون              
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اللجوء فراراً من اخلدمة العسكرية يف بلدان ال توجد فيها أحكـام تتعلـق باالسـتنكاف                
  .)٤٤(الضمريي

أن جلنة مدنية كانت تعـىن، إىل غايـة         " جمموعة سويسرا بدون جيش   "والحظت    -٣٧
، بالنظر يف أسباب الضمري اليت يتذرع هبا األشخاص الـذين يقـدمون             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

وتعويضه ببيان موجز من    " النظر يف أسباب الضمري   "وأدى إلغاء   . طلبات ألداء اخلدمة املدنية   
 يؤكد فيه صراعه الضمريي ورغبته يف اخلـضوع لقـانون اخلدمـة املدنيـة     الشخص املعين 

يسمى نظام احلجة بالعمل، حيث يشكل االستعداد للخدمة ملدة أطول دليالً كافياً على              ما(
، يف السنة األوىل، إىل زيادة عدد طلبات أداء اخلدمة املدنية بأربعـة             )االستنكاف الضمريي 

زيادة اهلائلة، اختذت السلطات عدة تدابري تثبيطيـة هتـدف إىل           وبغية مواجهة هذه ال   . أمثال
ووفقاً للمجموعة، فإن هذه التـدابري ُتقيِّـد احلـق يف االسـتنكاف       . تقليص عدد الطلبات  

وأشارت اجملموعة إىل أنه ينبغي النظر أيضاً يف خمتلف اجلوانب األخرى من اخلدمة             . الضمريي
وأوصت اجملموعة بإنشاء هيئـة ثانيـة       . قوق األساسية املدنية واخلدمة العسكرية يف ضوء احل     

  .)٤٥(تضطلع باستعراض فعال ونزيه ومستقل لدعوات احلضور لفترات اخلدمة العسكرية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -واو  
الحظ املفوض أن هناك فجوة كبرية يف األجر املمنوح لقاء العمل املتساوي القيمـة                -٣٨

بني املرأة والرجل يف القطاع اخلاص، مشرياً إىل أن املهاجرات كثرياً ما يعانني مـن حالـة                 
 بأن تتخذ سويسرا تدابري مناسبة      ٣وباملثل، أوصى معدو الورقة املشتركة      . )٤٦(ضعف شديد 

  .)٤٧(يف القطاعني العام واخلاص من أجل تقليص الفرق يف األجور بني املرأة والرجل

  الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف   -زاي  
 أن الدستور السويسري يعترف بـاحلقوق االقتـصادية         ٣جاء يف الورقة املشتركة       -٣٩

واالجتماعية والثقافية باعتبارها جمرد أهداف اجتماعية ولكنه ال ينظر إليها كحقوق إنسانية            
يّدعون حدوث انتهاك حلقوقهم أن     فال ميكن من مث لألشخاص الذين       . ميكن التقاضي بشأهنا  

يقّدموا شكوى إىل احملاكم االحتادية استناداً إىل الدستور السويسري أو إىل العهـد الـدويل               
  .)٤٨(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  احلق يف الصحة  -حاء  
إىل أن   ٢فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات الصحية، أشري يف الورقـة املـشتركة               -٤٠

غري أن ُمعّدي الورقة أوصـوا      . التأمني الصحي إلزامي جلميع األشخاص املقيمني يف سويسرا       
  .)٤٩(بوضع نظام للرعاية الصحية أكثر إنصافاً
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 بأن تضع سويسرا استراتيجية وطنيـة لـضمان         ١وأوصى معّدو الورقة املشتركة       -٤١
جنابية، مبا يشمل خدمات    حصول األشخاص املستضعفني على خدمات الصحة اجلنسية واإل       

وينبغي وضع استراتيجية خاصة للمهاجرين من أجل كفالة احلـصول علـى            . تنظيم األسرة 
وينبغي أن متول الكانتونـات     . خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وما يرتبط هبا من حقوق        

 وال بد من تنفيذ هذه االستراتيجية ورصدها بطريقة موحـدة يف          . خدمات من قبيل الترمجة   
  .)٥٠(مجيع الكانتونات السويسرية

 زيادة يف اإلصابة باضطرابات عقليـة يف أوسـاط      ٢وسجل معدو الورقة املشتركة       -٤٢
الشباب، وال سيما يف كانتوين جنيف وفو، األمر الذي يعزى أساساً إىل عوامـل تـشمل                

تت الكحول واملخدرات وكذلك غياب الضوابط احلكومية، باإلضافة إىل انتشار حاالت تش          
وجاء يف الورقة كذلك أن االنتحار أصبح ينتشر يف صفوف املراهقني يف سن             . اخللية األسرية 

مبكرة أكثر فأكثر، على أن السبب الرئيسي يف حماوالت االنتحار مرده إىل شعور األطفـال               
وأعرب معّدو الورقة عن األسف لعـدم  . واملراهقني بالوحدة ألن آباءهم يعملون طوال اليوم   

وأوصوا بـأن تنفـذ     . )٥١( خطة وطنية للوقاية من هذه اآلفة رغم ارتفاع معدهلا         وجود أي 
احلكومة محالت عملية أكثر من أجل توعية الشباب بعواقب إساءة اسـتعمال املخـدرات              
والكحول؛ وتعزز محالت التوعية، مبشاركة نشطة من املعلمني واآلباء؛ وتقيم تعاوناً وثيقـاً             

لنفسية، وال سيما املختصة يف صحة األطفال واملراهقني النفسية،         بني مجيع عيادات األمراض ا    
تيسرياً للتنسيق بني اخلرباء؛ وتكثف الضوابط الرقابية املفروضة على املخدرات يف سويسرا يف             
املناطق احلدودية، وتشدد العقوبات على جتار املخدرات للحد من بيعها غري املشروع؛ وتنفذ             

  .)٥٢(نتحاراستراتيجية وطنية ملنع اال

  احلق يف التعليم  -طاء  
 باجلهود اليت تبذهلا سويسرا من أجل ضمان إعمال         ٢رحب معدو الورقة املشتركة       -٤٣

احلق يف التعليم لكل طفل، فضالً عن ارتفاع معايري املدارس السويسرية على مجيع املستويات              
. طفال، مبن فيهم األجانـب    التعليمية، مشريين إىل أن التعليم املدرسي إلزامي وجماين لكل األ         

غري أن معدي الورقة الحظوا أيضاً استمرار التمييز ضد األطفال املستـضعفني، وال سـيما               
األطفال األجانب أو ذوي اإلعاقة أو غري احلائزين للوثائق القانونية الالزمـة، وخباصـة يف               

  .)٥٣(كانتون جنيف
ري حائزي الوثائق الالزمـة     ورحب معدو الورقة بقرار احلكومة السماح لألطفال غ         -٤٤

غري أهنم أعربوا عن األسـف مـن        . بااللتحاق باملدارس العامة دون أي قيد أو رسوم نقدية        
. إرغام األطفال، لدى وصول سن الرشد، على مغادرة البلد حىت إذا مل يكملـوا دراسـتهم      

يـز،   من اتفاقية حقـوق الطفـل دون متي        ٢٨وأوصى معدو الورقة سويسرا بأن تنفذ املادة        
سيما فيما يتعلق باألطفال األجانب وذوي اإلعاقة وغري احلائزين للوثائق الالزمة؛ وتكفل           وال
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إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية؛ وتضمن املساواة يف الوصول إىل مستويات             
التعليم الثانوي، بصرف النظر عما إذا كان الطفل ملتحقـاً مبدرسـة عامـة أو مدرسـة                 

  .)٥٤(خاصة
 أن التثقيف حبقوق اإلنسان غائب إىل حد كـبري عـن    ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٥

نظام التعليم العام وشبه منعدم يف برامج التدريب املهين يف املؤسسات الرئيسية مثـل اإلدارة               
وينبغي أن تضع سويسرا خطة عمل وطنية لكي تدمج . الكانتونية واملؤسسات العامة والقضاء

  .)٥٥(قوق اإلنسان إدماجاً راسخاً يف مناهج مجيع مؤسسات التعليم العامالتثقيف حب
. )٥٦( بإدراج التربية اجلنسية يف كل املناهج التعليمية  ٤وأوصى معدو الورقة املشتركة       -٤٦

 احلكومة بأن تضمن املساواة يف حصول مجيـع األطفـال           ١وناشد معدو الورقة املشتركة     
وينبغي وضع استراتيجية لتنفيذ النماذج واملعايري القائمة       . املةواملراهقني على تربية جنسية ش    

وأوصى معـدو الورقـة     . )٥٧(تنفيذاً فعاالً بالتعاون مع الرابطات املهنية واملؤسسات التعليمية       
 بأن تدرج سويسرا على حنو منهجي التربية اجلنسية والصحة اجلنسية يف املناهج             ٣املشتركة  

  .)٥٨(مها يف النظام التعليمي بأكملهالتعليمية وتسهر على توفري

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 إىل أن قانون كفالة املساواة لذوي اإلعاقة تشوبه عـدة           ٣أشري يف الورقة املشتركة       -٤٧

وجـاء يف الورقـة   . ثغرات، منها عدم توفري احلماية ضد التمييز يف العمل يف القطاع اخلاص    
لزمني بتكييف خدماهتم مع احتياجات األشخاص ذوي       أيضاً أن متعهدي هذا القطاع غري م      

وعالوة على ذلك، ما زال     . اإلعاقة، حىت عندما تكون تكاليف التعديالت الالزمة يف املتناول        
أما على الصعيد الكانتوين، فال توجد قـوانني        . ذوو اإلعاقة يعانون التمييز يف جمال التجنيس      

ومن مث، ال بـد مـن سـد         . وي اإلعاقة ووكاالت متخصصة لكفالة املساواة لألشخاص ذ     
  .)٥٩(الفجوات القائمة يف التشريع املتعلق بتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 إىل ضرورة توفري قدر أكرب من احلماية للحقوق اجلنسية ١وأشري يف الورقة املشتركة       -٤٨
ن اإليذاء يف   الواجبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بطرق تشمل وضع مبادئ توجيهية للحماية م          

  .)٦٠(املؤسسات

  األقليات  -كاف  
       /دعت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبـا، يف قـرار اعُتمـد يف تـشرين الثـاين                  -٤٩

 بشأن تنفيذ سويسرا االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، سلطات البلد           ٢٠٠٨نوفمرب  
يد بشأن اللغات، وأن تتحلى، خـصوصاً،       إىل أن تضمن التنفيذ التام للتشريع االحتادي اجلد       

حبزم أكرب يف تعزيز التعددية اللغوية والتفاهم والتعاون بني اجلماعـات اللغويـة؛ وتواصـل               
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جهودها الرامية إىل تشجيع االستخدام الرمسي للغتني الرومنشية واإليطالية علـى صـعيدي             
سريع للقانون الكانتوين بـشأن  البلديات واملقاطعات يف كانتون غراوبوندن، بكفالة التنفيذ ال      

اللغات؛ وتتخذ خطوات إضافية يف كانتون غراوبوندن للتشجيع علـى اسـتخدام اللغـتني         
املذكورتني، خطياً وشفوياً، على نطاق أوسع بني عامة النـاس وداخـل اإلدارة واجلهـاز               

تنظـر  القضائي؛ وتواصل عملية مواءمة شروط تدريس اللغة على مستوى التعليم اإللزامي؛ و           
يف استكمال العروض املتاحة من الدورات االختيارية لتعلم اللغة اإليطالية خارج املناطق اليت             

ورداً علـى   . )٦١(يتكلم فيها الناس هذه اللغة عادة، وذلك استناداً إىل االحتياجات القائمـة           
ذلك، أكدت سويسرا أن محاية األشخاص املنتمني إىل أقليات لغوية بلغت مرحلة متقدمـة              
للغاية يف النظام االحتادي، وأن السنوات األخرية قد شهدت إجراء إصـالحات دسـتورية              

ونتيجة لذلك، تعزز اليقني القانوين فيما يتعلق باسـتخدام         . كربى وسن قوانني جديدة هامة    
  .)٦٢(أما التركيز فينصب اآلن على التنفيذ. اللغات يف السياقات الرمسية

لوزراء التابعة جمللس أوروبا، اسـتناداً إىل تقريرهـا         ، أوصت جلنة ا   ٢٠١٠ويف عام     -٥٠
الرابع عن تطبيق امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات يف سويسرا، بأن يكفـل            

يف املدارس بطريقة تراعي محاية ) Rumantsch Grischun(البلد إدراج اللغة الرومنشية املوحدة 
  .)٦٣(ة؛ وينظم دورات تدريبية عليها ملوظفي اإلدارةوتعزيز الرومنشية باعتبارها لغة حي

وسلمت اللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية بأن سويسرا قـد أحـرزت تقـدماً يف          -٥١
الرحل، مبا يف ذلك من خالل االعتراف هبم كأقليـة وطنيـة            /االعتراف حبالة مجاعة اليينيش   

ودعت جلنـة   . )٦٤( تقطع شوطاً طويالً   ثقافية، غري أن اللجنة أشارت إىل أن تدابري التنفيذ مل         
الوزراء التابعة جمللس أوروبا السلطات السويسرية إىل تيسري وتسريع عملية التخطيط ملواقـع             
العبور وأماكن التوقف اخلاصة بالرحل وإنشائها، باختاذ تدابري مناسبة؛ ومواصلة جهود دعم            

 يف عمل خمتلف اهليئات املعنيـة  لغة الرحل وثقافتهم؛ وضمان مشاركة ممثليهم مشاركة فعلية     
  .)٦٥(بقضاياهم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 أن املهاجرين غري احلاملني للوثائق الالزمة ال ميكنهم         ٣الحظ ُمعّدو الورقة املشتركة       -٥٢

 يف كثري من األحيان املطالبة حبقوقهم األساسية واإلنسانية خوفاً من اإلبعاد، وأن منح رخص             
اإلقامة يف حاالت املعاناة الشخصية الشديدة خيضع لقيود صارمة جداً، فأوصى معدو الورقة             
بأن حتدد سويسرا بوضوح معايري منح رخص اإلقامة لؤلئك املهاجرين يف حـاالت املعانـاة      
تلك، مراعية يف ذلك أيضاً الضمانات املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل، وأن تكفـل               

وينبغي أن حتدد سويسرا أيضاً     . صاف يف تطبيق املعايري على املستوى الكانتوين      االتساق واإلن 
وعالوة . شروط منح رخص اإلقامة يف حالة املعاناة الشخصية الشديدة لضحايا االجتار بالبشر
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على ذلك، ينبغي أن تواصل سويسرا جهودها من أجل السماح للمهاجرين األحداث غـري              
  .)٦٦(باحلق يف احلصول على التعليم املهيناحلاملني للوثائق الالزمة 

والحظ املفوض أن متتع املهاجرين فعلياً باحلق يف احلياة األسـرية شـرط أساسـي       -٥٣
ومما ينطوي على أمهية مماثلة الندماج املهاجرين، متكـني األشـخاص           . للنجاح يف االندماج  

ضافة إىل ذلك، ينبغي ضـمان      وباإل. املقيمني يف البلد بصفة قانونية ملدة طويلة من التجنيس        
املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بوصول املهاجرين غري الشرعيني إىل اإلجراءات املتاحة لتسوية             

  .)٦٧(وضعيتهم
 سويسرا إىل األمر بإجراء حتليـل       ٣وخبصوص اللجوء، دعا معّدو الورقة املشتركة         -٥٤

وينبغي تصميم إجراءات طلـب     . نمستقل لقانوهنا املتعلق باللجوء من منظور حقوق اإلنسا       
اللجوء اخلاصة بالقّصر غري املصحوبني بذويهم بطريقة تكفل توفري املساعدة القانونية جماناً يف             

ويف حالة اإلعادة إىل البلد، ينبغـي أن        . املقابلة األوىل املتعلقة باللجوء وطيلة سري اإلجراءات      
سان وحتترم الكرامـة اإلنـسانية، وينبغـي أن    متتثل النهج املتبعة للمعايري الدولية حلقوق اإلن    

وجاء يف الورقة أيضاً أن ظروف االحتجاز يف انتظار         . تسترشد التدابري القسرية مببدأ التناسب    
  .)٦٨(اإلعادة إىل البلد تقييدية للغاية يف كثري من احلاالت

لبـات  يف ط " رفض النظـر تلقائيـاً    "وأشار املفوض إىل أن اإللغاء املرتقب إلجراء          -٥٥
 سـاعة،   ٤٨اللجوء، الذي ُيتبع مثالً عندما ال يقدم صاحب الطلب وثيقة اهلوية يف غضون              

وشجع املفوض السلطات على إعطاء األولوية لوضـع        . سيشكل خطوة يف االجتاه الصحيح    
نظام شامل لتقدمي املساعدة القانونية مللتمسي اللجوء، وال سيما يف سياق إجـراء اللجـوء               

  .)٦٩(املعجل
إىل وجود مـشاكل كـبرية   ) Terre des Femmes(وخلصت منظمة أرض النساء   -٥٦
يتعلق باالعتراف بطلبات اللجوء املقدمة بناًء على االضطهاد القائم على نوع اجلـنس،              فيما

وأوصت بتخـصيص   . مشرية إىل أن خطورة هذه الظاهرة غري مفهومة يف كثري من األحيان           
ت اللجوء؛ وتوفري تدريب للموظفني يركز حتديـداً علـى    مزيد من املوارد لعملية تقييم طلبا     

مسألة نوع اجلنس وما تنطوي عليه من آثار يف إجراءات اللجوء؛ وإيالء اهتمام خاص للعنف   
اجلنساين مثل الزواج القسري أو العنف املرتبط بالشرف؛ وتركيز البحوث اليت جيريها مكتب             

  .)٧٠(ها األصلياهلجرة على الواقع الذي تعيشه املرأة يف بلد
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